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Sammanfattning 
 

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsreglerna är ett omdebatterat ämne och innehållet i dessa 

har förändrats mycket under årens lopp. Senaste ändringen var i form av införandet av den så 

kallade rehabiliteringskedjan i socialförsäkringsbalken (2010:110;SFB). Rehabilitering syftar 

enligt 29 kap. 2 § SFB ”till att en försäkrad som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin 

arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete”. 

 Uppsatsen tar utgångspunkt i två frågeställningar relaterade till arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet. För det första studeras relationen mellan arbetsrätt och 

socialförsäkringsrätt, närmare bestämt om och i så fall hur den traditionellt civilrättsligt 

reglerade arbetsrätten påverkas av socialförsäkringsrättsliga regler om rehabilitering. 

Dessutom ställs frågan om införandet av de nya reglerna för arbetsanpassning och 

rehabilitering, bland annat rehabiliteringskedjan, har medverkat till att göra det lättare för 

arbetsgivare att säga upp och omplacera sjuka arbetstagare. En rättsdogmatisk metod används 

för att reda ut gällande rätt och söka svar på frågeställningarna.     

 Inledningsvis beskrivs rehabiliteringskedjan, vilken är den modell som 

Försäkringskassan använder sig av för att bedöma rätten till sjukpenning. 

Rehabiliteringskedjan ersatte den tidigare ”steg-för-steg-modellen” i syfte att effektivisera 

sjukskrivningsprocessen. Den stora skillnaden från tidigare är att det i rehabiliteringskedjan 

finns fler fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan.  

Därefter diskuteras vilket ansvar de olika aktörerna har i arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsarbetet. Arbetsgivarens ansvar regleras på flera håll. I uppsatsen beskrivs 

arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamling, 

socialförsäkringsbalken, lagen om anställningsskydd samt lagen om sjuklön. Arbetstagaren är 

skyldig att medverka till rehabiliteringen enligt socialförsäkringsbalken. Också 

Försäkringskassan har en viktig roll i rehabiliteringsprocessen, vilket anges i 

socialförsäkringsbalken.  

I kapitel fyra behandlas de olika arbetsrättsliga principer som i analysen jämförs med de 

socialförsäkringsrättsliga reglerna i syfte att se om innebörden förändrats. De arbetsrättsliga 

områden och principer som beskrivs är uppsägning vid sjukdom, 29/29-principen, 

bastubadarprincipen, geografisk omplacering, arbetsledning i strid med god sed samt 

framprovocerade uppsägningar. 

Analysen visar att arbetsrätten och socialförsäkringsrätten krockar på många områden 

vilket leder till att anställningsskyddet på många sätt urholkas för sjuka arbetstagare. De 

socialförsäkringsrättsliga reglerna tycks inte ta hänsyn till de annars väletablerade 

arbetsrättsliga principer som finns till för att öka arbetstagarnas anställningsskydd. Det är 

anmärkningsvärt att dessa regler som i vanliga fall gäller för friska arbetstagare inte är 

tillämpbara i samma utsträckning för sjuka arbetstagare. 

 Analysen visar även att det i och med införandet av rehabiliteringskedjan istället för 

”steg-för-steg-modellen” har blivit lite lättare för arbetsgivaren att säga upp sjuka 

arbetstagare. De fasta tidpunkterna medför att det blir tydligare för arbetsgivaren när 

arbetstagaren inte kan utföra något arbete av värde, samt när rehabiliteringsansvaret är 

uppfyllt. Analysen avslutas med att konstatera att principen om att sjuka arbetstagare inte får 

sägas upp är lätt att kringgå. Det är egentligen bara att hänvisa till att arbetstagaren inte kan 

utföra något arbete av värde. 

 Sammanfattningsvis konstateras att de socialförsäkringsrättsliga reglerna i fråga faktiskt 

urholkar anställningsskyddet för sjuka arbetstagare och påverkar arbetsrätten och dess 

principer på området. Slutsatserna diskuteras i det sista kapitlet med stöd av artiklar och 

sakkunnigutlåtanden. Dessutom förs en de lege ferenda-diskussion med författarnas egna 

åsikter och synpunkter kring ämnet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsreglerna är ett omdebatterat ämne
1
 och innehållet i dessa 

har förändrats mycket under årens lopp, senast när den så kallade rehabiliteringskedjan 

infördes i socialförsäkringsbalken (2010:110;SFB) och ersatte den då gällande ”steg-för-steg-

modellen” i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL).  

 Inledningsvis är det på sin plats att definiera vad begreppet rehabilitering innebär. Enligt 

29 kap. 2 § SFB ska rehabilitering ”...syfta till att en försäkrad som har drabbats av sjukdom 

ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom 

förvärvsarbete”. En annan beskrivning av rehabilitering är ”…åtgärder som syftar till att en 

person åter kommer i arbete efter att av någon orsak ha varit arbetsoförmögen”.
2
  

 Uppsatsen tar utgångspunkt i två frågeställningar relaterade till arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamhet. För det första kommer sambandet mellan socialförsäkringsrättsliga 

och arbetsrättsliga regler att analyseras. För det andra kommer reglerna om 

arbetsanpassnings- och rehabilitering att analyseras ur ett utvecklingsperspektiv. Närmare 

bestämt kommer gällande rätt före och efter införandet av rehabiliteringskedjan år 2008 att 

belysas för att i analysen se om de nya reglerna har uppfyllt sitt syfte, nämligen att göra det 

lättare för sjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet.
3
 Nedan följer en utförligare 

beskrivning av bakgrunden till varför frågeställningarna är relevanta.  

 År 1938 träffades Saltsjöbadsavtalet mellan Landsorganisationen i Sverige (LO) och 

Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). En ny epok i relationen mellan arbetsmarknadens 

parter, Saltsjöbadsepoken, uppstod i och med avtalet. Epoken utmärktes av en vilja från 

arbetsmarknadens parter att genom avtalsvägen och samarbete lösa de problem som uppstod 

på arbetsmarknaden. Kollektivavtalet blev det viktigaste instrumentet för att genomföra 

förändringar och en hög grad av självstyre uppnåddes på arbetsmarknaden, likväl som en hög 

grad av arbetsfred.
4
 Saltsjöbadsavtalet innehöll regler om begränsningar av ekonomiska 

stridsåtgärder och parterna åtog sig ett ansvar för att stridsåtgärder inte missbrukades. Detta 

förväntades också förebygga att staten genom lagstiftning ingrep på arbetsmarknaden. Staten 

accepterade rollfördelningen och den närmaste 30-års perioden kännetecknades av passivitet 

från lagstiftarens sida.
5
 

Passiviteten höll i sig fram till 1970-talet då det kom en hel del arbetsrättslig lagstiftning. 

Avtalsvägen var inte längre den primära vägen utan lagstiftningen blev viktig för att flytta 

fram arbetstagarsidans positioner. Saltsjöbadsandan finns dock kvar i form av halvtvingande 

regler som gör att lagregler kan ersättas eller kompletteras med hjälp av kollektivavtal.
6
 

Historiskt sett har alltså regeringen lämnat över mycket av makten till arbetsmarknadens 

parter. På senare tid har det blivit uppenbart att den nuvarande regeringen inte vill ändra den 

arbetsrättsliga regleringen. Istället hänvisar man till att arbetsmarknadens parter ska komma 

överens utan statlig inblandning, i enlighet med Saltsjöbadsandan. Det område som kommer 

att behandlas i uppsatsen, arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet, präglas dock av 

en förvaltningsrättslig lagstiftning. Detta innebär att en stor del av lagstiftningen är tvingande 

och, till skillnad mot arbetsrätten i stort, inte kan undgås genom enskilda avtal eller 

kollektivavtal.  

                                                             
1 Se till exempel interpellation 2013/2014:322. 
2 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 78.  
3 Prop. 2007/08:136 s. 1. 
4
 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 22. 

5
 Sigeman, Arbetsrätten, s. 17 f. och Nycander, Makten över arbetsmarknaden, s. 72-77. 

6 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 23. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620381.HTM
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Strömholm menar att tvingande regler återspeglar ett starkt intresse från lagstiftarens sida att 

den legala ordningen följs, och att denna typ av reglering dominerar inom områden där det 

allmänna ordningsintresset eller behovet av skydd för en svagare part är framträdande.
7
 Med 

bakgrund i detta är det lätt att förstå varför regeringen valt att tillämpa ett tvingande regelverk 

på detta viktiga område. En arbetstagare står i vanliga fall i ett naturligt underläge gentemot 

arbetsgivaren, i synnerhet om arbetstagaren i fråga är sjuk och i behov av rehabilitering. Man 

kan alltså säga att det är bra för arbetstagarna och den allmänna ordningen att skyddas av en 

tvingande lagstiftning.  

Vad som kan bli problematiskt, och som denna uppsats syftar till att kartlägga, är när den 

socialförsäkringsrättsliga regleringen krockar med arbetsrätten. Ett av målen med denna 

uppsats är att undersöka om och i så fall hur socialförsäkringsrättslig reglering krockar med 

arbetsrättslig reglering. Denna bakgrund leder fram till frågeställning ett nedan.        

 I propositionen till de senaste rehabiliteringsreglerna i SFB framgår att syftet med 

reglerna är att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheten för sjukskrivna att 

återgå i arbete.
8
 Detta ska, mycket kort beskrivet, uppnås genom att den berörda 

arbetstagarens arbetsförmåga ska prövas vid fasta tidpunkter. Ett andra mål med uppsatsen är 

att se om införandet av rehabiliteringskedjan har uppnått det uttalade syftet. Genom en 

tillbakablick på hur gällande rätt såg ut på området innan införandet rehabiliteringskedjan 

öppnas möjligheten att göra en jämförande analys. Detta i syfte att besvara frågeställning två. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att studera relationen mellan arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, 

närmare bestämt om och i så fall hur den traditionellt civilrättsligt reglerade arbetsrätten 

påverkas av de socialförsäkringsrättsliga reglerna. Det ska undersökas om de senare reglerna 

har någon betydelse för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i samband med 

sjukskrivning och rehabilitering. Syftet med att studera denna relation är att se om de 

socialförsäkringsrättsliga reglerna har påverkat innebörden av arbetsrättsliga begrepp och i så 

fall på vilka sätt. 

De socialförsäkringsrättsliga reglerna har bland annat som syfte att stärka 

anställningsskyddet för sjuka arbetstagare. Med anställningsskydd avses i denna uppsats 

arbetstagarens skydd vid uppsägning och omplaceringar och det är i samband med sådana 

förändringar som socialförsäkringsrättens inverkan på arbetsrätten kommer att analyseras.     

 Med ursprung i bakgrund och syfte formuleras de frågeställningar som ska besvaras i 

uppsatsen: 

 Om och i så fall hur påverkar de socialförsäkringsrättsliga reglerna arbetsrätten och 

dess principer på undersökningsområdet? 

 

 Har införandet av de nya reglerna om rehabilitering och sjukskrivning, bland annat 

rehabiliteringskedjan, uppnått sitt syfte? Medverkar dessa regler till att göra det lättare 

eller svårare för arbetsgivare att omplacera och säga upp sjuka arbetstagare? 

 

 
 

 

                                                             
7
 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 245. 

8 Prop. 2007/08:136 s. 1. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Denna uppsats kommer att behandla arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet. Social och 

medicinsk rehabilitering kommer inte att behandlas i uppsatsen. Den kommer inte heller att 

behandla hur regleringen ser ut för egna företagare, arbetslösa eller frågor om 

ersättningsnivåer för sjukpenning.  

1.4 Metod 
 

Uppsatsen syftar till att beskriva, tolka och systematisera de relevanta rättskällorna för att 

komma fram till gällande rätt på undersökningsområdet. Den rättsdogmatiska metoden 

kommer att användas för att uppnå syftet. Denna metod är den dominerande 

rättsvetenskapliga metoden. Trots detta är den något svår att definiera. Kleineman menar att 

en beskrivning av den rättsdogmatiska metoden innebär att man ställs inför många svåra 

rättsvetenskapliga frågor och detta kan leda till att beskrivningen framstår som vag, oklar och 

motsägelsefull. Det poängteras att det ibland kan vara lättare att beskriva vad som i praktiken 

görs när en rättsdogmatisk metod tillämpas.
9
 Nedan följer dock en teoretisk beskrivning av 

den rättsdogmatiska metoden, följt av en beskrivning av hur den tillämpas i praktiken i 

uppsatsen.  

Rättsdogmatikens syfte kan beskrivas som att rekonstruera, det vill säga tolka, en 

rättsregel, men kan också avse den process som syftar till att lösa rättsliga problem genom att 

applicera tillämpbara rättsregler.
10

 Det kan också uttryckas som så att de olika elementen i 

rättskälleläran analyseras så att resultatet speglar gällande rätt eller med andra ord hur en 

rättsregel ska tolkas i en viss situation.  

De tillämpbara rättsreglerna är utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden och med 

dessa avses inte enbart lagtext utan alla allmänt accepterade rättskällor. I praktiken handlar 

det om att söka efter svar i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och rättsvetenskaplig 

doktrin. De olika rättskällorna studeras utifrån det faktum att lagstiftning och rättspraxis med 

högt prejudikatvärde har stor auktoritet, till vilka man hänför uttalanden i lagförarbeten och 

juridisk litteratur.                                                                                                           

Enligt Kleineman är rättsdogmatiken en tolkningslära. Den första uppgiften är att 

fastställa en generell regel som är tillämpbar i en specifik situation. Därefter ska dess relevans 

i sammanhanget förklaras för att sedan övergå till en mer konkret uppgift, att förklara hur 

rättsregeln ska appliceras på den aktuella tvisten, det vill säga den konkreta tillämpningen av 

regeln. Detta samband mellan den abstrakta rättsregeln och den konkreta tillämpningen ger 

rättsdogmatiken sin speciella karaktär. Det handlar helt enkelt om att finna lösningar på ett 

konkret problem genom att tolka rättsreglers innebörd.    

 Lehrberg presenterar en liknande bild av den rättsdogmatiska metoden. Han menar att 

den juridiska metoden består av sex steg. Först identifieras och struktureras det juridiska 

problemet. Sedan inhämtas de inom rättsdogmatiken allmänt accepterade rättskällorna som är 

relevanta för det aktuella problemet. Därefter tolkas de framtagna rättskällorna. Dessutom ska 

rättskällornas rekvisit analyseras för att se om de är tillämpbara. För att precisera rekvisitens 

innebörd tar man hjälp av andra rättskällor för att se hur rekvisiten bedöms i praktiken. Sista 

steget handlar om att självständigt ta ställning till om rättskällorna kan tillämpas i den 

frågeställning som behandlas.
11

 

                                                             
9
 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 21.  

10
 Det följande bygger på Kleineman, Juridisk metodlära, s. 21-32. 

11 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 35-47. 
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Efter denna teoretiska genomgång följer en praktiskt inriktad metodgenomgång som syftar till 

att beskriva hur rättskällorna har använts i just den här uppsatsen.  

 Grunden till beskrivningen av gällande rätt på området är lagtext. Då denna ofta är 

kortfattad och allmänt formulerad är det lämpligt att gå närmare in på förarbeten, offentliga 

utredningar och annat offentligt tryck. Detta för att få en djupare förståelse för innehållet i 

lagreglerna. Då dessa rättskällor utarbetades i lagstiftningsprocessen kan det utläses vad 

lagstiftaren hade för syfte med en viss lagregel och därmed hur de ska tolkas. 

Praxis från domstolar är också en viktig del i kartläggningen av gällande rätt på 

undersökningsområdet. Tolkningen i praktiken kanske skiljer sig från vad som framhålls i till 

exempel förarbetena och gällande rätt kan med tiden förändras. I många fall är det också så att 

praxis är så vedertagen att den är jämförbar med lagtext. Några exempel är de olika principer 

som bestämmer arbetsskyldighetens omfattning, bland annat 29/29-principen och 

bastubadarprincipen. Arbetsdomstolens praxis kommer huvudsakligen att beröras för att det är 

den högsta instansen och avgörandena ofta blir prejudicerande. 

 Mycket doktrin finns skrivet på området i form av böcker och artiklar. Denna typ av 

rättskälla används genomgående i uppsatsen och är värdefull då insatta författare på ett bra 

sätt beskriver gällande rätt i praktiken.  

 Det område som berörs i uppsatsen är väldigt stort, varvid mycket viktig information 

finns utanför de allmänt accepterade rättskällorna. Ett exempel är att Försäkringskassan har 

gett ut material som är användbart när det gäller  rehabiliteringskedjan och hur dess regler ska 

tolkas. Detta material ligger också till grund för beskrivningen av gällande rätt.  

1.5 Disposition 

 

För att frågeställningarna ska kunna besvaras, det vill säga om och i så fall hur de 

socialförsäkringsrättsliga reglerna påverkar arbetsrätten, samt om införandet av de nya 

rehabiliteringsreglerna har gjort det lättare för arbetsgivaren att säga upp och omplacera sjuka 

arbetstagare, så är det på sin plats att gällande rätt på området först och främst att reds ut.  

 Kapitel två syftar till att fastställa gällande rätt på arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsområdet. För att det ska göras tydligt har området brutits ned i underkapitel. 

Inledningsvis behandlas rehabiliteringskedjan i punkt 2.1. Anledningen till detta är att den 

utgör en central del i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten då modellen styr 

under vilka omständigheter sjukskrivna arbetstagare har rätt till sjukpenning. Punkt 2.2 syftar 

till att beskriva olika aktörers ansvar och skyldigheter vid arbetsanpassning och rehabilitering. 

Uppsatsen kommer att redogöra för arbetsgivarens (se punkt 2.2.2), arbetstagarens (se punkt 

2.2.3) och Försäkringskassans (se punkt 2.2.4) ansvar i rehabiliteringsprocessen. 

 I kapitel tre följer en redogörelse för gällande rätt i arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsarbetet innan rehabiliteringskedjan infördes den 1 juli 2008. Det var då den så 

kallade ”steg-för-steg-modellen” som tillämpades. Denna kartläggning görs för att kunna 

besvara frågeställningen om anställningsskyddet för sjuka arbetstagare har förändrats i och 

med införandet av rehabiliteringskedjan. 

 För att uppsatsen på ett bra sätt ska kunna belysa de komplikationer som eventuellt kan 

uppstå när arbetsrätten och socialförsäkringsrätten krockar med varandra, så kommer 

begreppen omplacering och uppsägning att diskuteras ur ett strikt arbetsrättsligt perspektiv i 

kapitel fyra. Närmare bestämt kommer anställningsskyddet vid sjukdom enligt lagen 

(1982:80) om anställningsskydd (LAS) att behandlas i punkt 4.1, medan punkt 4.2 tar upp 

omplacering och arbetsledningsrätt enligt arbetsrättens principer. 

 Med bakgrund i ovanstående kapitel finns tillräckligt med underlag för att besvara 

frågeställningarna. I kapitel fem analyseras materialet och frågeställnigarna besvaras. Dels 

sker en jämförelse mellan de socialförsäkringsrättsliga reglerna och arbetsrättens principer i 
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syfte att besvara frågeställning ett. Det sker också en jämförelse mellan rehabiliteringskedjan 

och den tidigare rehabiliteringsprocessen, i syfte att besvara frågeställning två. 

  Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt i kapitel sex där resultatet av analysen 

diskuteras. Utifrån slutsatserna kommer författarnas syn på området diskuteras. I de fall 

resultatet visar på en förändring av arbetsrättsliga begrepp kommer också det att diskuteras, 

samt vad en eventuell förändring av dessa begrepp kan innebära för sjuka arbetstagare.  
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2 Gällande rätt vid rehabiliterings- och arbetsanpassningsarbete 

2.1 Rehabiliteringskedjan 

2.1.1 Introduktion 

 

Regeringen framhåller i propositionen till rehabiliteringskedjan att den dåvarande 

sjukskrivningsprocessen ofta tog lång tid, var passiviserande och att människor inte fick det 

stöd som behövdes för att komma tillbaka i arbete. Rehabiliteringspotentialen som har funnits 

går till följd av den långsamma processen ofta förlorad och bidrar till att fler hamnar i 

utanförskap.
12

 

Regeringen framhåller vikten av att personer försörjer sig genom eget arbete.
13

 Det är 

dels viktigt för individens välbefinnande men också för att kunna bibehålla välfärden. Med 

anledning av detta är det också viktigt att minska antalet människor som befinner sig i 

utanförskap. Regeringen är medveten om att detta är en komplicerad uppgift som kräver nya 

lösningar och förhållningssätt. Ett problem är att individer som blir sjukskrivna ofta förblir det 

under lång tid och fastnar i permanent utanförskap. Regeringen betonar också att 

sjukfrånvaron i Sverige är hög jämfört med andra länder men också det viktiga i att ersättning 

endast betalas ut till följd av just sjukdom och inget annat.
14

 

Syftet med införandet av rehabiliteringskedjan var att lösa problemet med passiviteten i 

sjukskrivningsprocessen genom att införa fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan.  

Detta innebär inte enbart prövningar vid fasta tidpunkter utan även bedömningsgrunden för 

rätt till ersättning förändras vid dag 91 och 181. Tidsgränserna bestämmer när och hur 

bedömningen ska göras. Resultatet av prövningen avgör om rätten till sjukpenning fortsätter 

eller inte. Rehabiliteringskedjans tidpunkter betonar betydelsen av att under de tre första 

månaderna göra insatser för att arbetstagaren ska återgå till arbete.
15

 

Från och med den 1 juli 2008 gäller rehabiliteringskedjan. Den syftar till att ge en mer 

förutsebar sjukförsäkring samt skapa bättre drivkrafter för arbetstagaren till att återgå i arbete. 

 I följande avsnitt kommer rehabiliteringskedjans olika steg att beskrivas.
16

 

2.1.2 Rehabiliteringskedjans tidpunkter för prövning 

Dag 1-90 

 

Under de första 90 dagarna i sjukskrivningen ska enligt 27 kap. 46 § SFB bedömningen av 

arbetsförmågan relateras till det vanliga arbetet eller annat lämpligt arbete som tillfälligt 

erbjuds av arbetsgivaren. Det betyder att arbetstagaren har rätt till sjukpenning om 

arbetsförmågan är nedsatt så till den grad att han eller hon inte kan klara av sina ordinarie 

arbetsuppgifter.
17

 

Om arbetsgivaren erbjuder tillfällig omplacering på deltid kan sjukpenning beviljas för 

övrig tid i förhållande till sjukpenningsnivåerna. Arbetsanpassning och rehabilitering kan här 

bli aktuellt och vägas in i bedömningen men arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda en 

                                                             
12 Prop. 2007/08:136 s. 57. 
13 A prop s. 33. 
14 A prop s. 33. 
15

 A prop s. 58. 
16

 Reglerna återfinns i sin helhet i 27 kap 46-55 b §§ SFB. 
17 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s. 45. 
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tillfällig omplacering. Om en permanent omplacering erbjuds och den försäkrade
18

 tackar ja 

ska rätten till sjukpenning bedömas mot det nya arbetet. Om erbjudandet om permanent 

omplacering inte accepteras kan det fortfarande finnas rätt till sjukpenning. Om sjukfallet 

beräknas pågå i längre än 90 dagar påbörjas en utredning för möjlighet till permanent 

omplacering för att vid dag 91 ha grund för ett sådant ställningstagande.
19

 

Dag 91-180 

 

Från och med tidpunkten då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga i 91 dagar ska det, 

enligt 27 kap. 47 § SFB, även beaktas om hon eller han kan få försörjning genom ett annat 

arbete hos arbetsgivaren. Detta efter omplacering, medicinsk rehabilitering eller någon 

arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd. Om denna möjlighet finns förloras rätten till 

sjukpenning. Omplacering betyder här ett ledigt arbete hos arbetsgivaren som arbetstagaren 

har tillräckliga kvalifikationer för.
20

 Bedömning av arbetsförmågans nedsättning ska relateras 

till högst ett heltidsarbete enligt 27 kap. 47 § 2 st. SFB. 

 Vid omplacering som en del av rehabilitering och arbetsträning ska det beaktas vad 

arbetstagaren kan klara av med tanke på sitt fysiska och psykiska tillstånd och inte utifrån 

anställningsavtalet och därmed förenliga arbetsrättsliga principer
21

, vilket vanliga 

omplaceringar tar hänsyn till.
22

 En förutsättning för att arbetsgivaren ska anses skyldig att 

omplacera en arbetstagare är att det ska kunna ske utan att en annan arbetstagare friställs.
23

 

Vid bedömningen av återgång i arbete hos arbetsgivaren kan det eventuellt ske efter en 

tids rehabilitering. Om det inte är möjligt att göra det ska arbetstagaren få möjlighet att 

etablera kontakt med arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska då ge stöd till att använda 

tiden med sjukpenning åt att söka arbete hos andra arbetsgivare. Regeringen betonar att det 

faktum att arbetstagaren har kontakt med arbetsförmedlingen inte lättar på arbetsgivarens 

ansvar att ta till vara på arbetsförmågan inom sin egen verksamhet. Om sådan möjlighet finns 

föreligger ingen rätt till vidare sjukpenning.
24

 

 Möjligheten till omplacering ska arbetsgivaren ange i ett så kallat arbetsgivarutlåtande, 

vilket är det underlag som används vid bedömningen av om sjukpenning beviljas eller ej. 

Westregård anger att regeln ska tolkas som att om det finns ett ledigt arbete som arbetstagaren 

klarar av, och om arbetsgivaren vill ge dessa till den sjuke arbetstagaren, så ska sjukpenning 

inte utgå.
25

 Förarbetena anger att om det finns lediga arbeten som den försäkrade kan klara av 

så är arbetsgivaren skyldig att inom ramen för sin rehabiliteringsskyldighet erbjuda den 

försäkrade detta arbete.
26

  

 
Försäkringskassans vägledning

27
, det vill säga den guide handläggarna på Försäkringskassan 

använder sig av när de bedömer rätten till sjukpenning, ger exempel på 
omplaceringssituationer. Det ska framhållas att dessa exempel är fiktiva, men de beskrivs i 

syfte att ge vägledning för hur reglerna ska tillämpas.  

                                                             
18

 Med ”försäkrad” likställs i uppsatsen en arbetstagare som uppfyller kraven i 4 kap. 3 § SFB och därmed 
innehar rätten till förmåner enligt SFB. 
19

 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 159. 
20

 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s. 45. 
21 Se punkt 4.2. 
22 Westregård, En analys av samspelet mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler, s. 879 f. 
23 Prop. 1990/91:140 s. 52. 
24 Prop. 2007/08:136 s. 58. 
25

 Westregård, De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv, s. 65. 
26

 Prop. 2007/08:136 s. 62. 
27 Försäkringskassans vägledning 2004:2 version 21, s. 162-164. 
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Linda är anställd som lokalvårdare och är sjukskriven sedan två månader. På grund av sin 

sjukdom kan hon inte fortsätta med sitt arbete. Arbetsgivarutlåtandet visar att det finns 

möjlighet för Linda att klara av ett arbete som växeltelefonist utan föregående 
rehabiliteringsinsatser. Detta innebär att rätten till sjukpenning upphör då Linda tar arbetet 

som växeltelefonist.  

 Ett andra exempel är socialsekreteraren Sonja som är arbetsoförmögen till följd av en 
krisreaktion. När hon är färdigbehandlad känner hon stor oro över att komma tillbaka till det 

vanliga arbetet. Även läkaren avråder Sonja för att återgå till samma arbete. Arbetsgivaren 

erbjuder då en tjänst som arbetsledare inom äldreomsorgen vilken Sonja dock nekar till. Då 

Försäkringskassan bedömer att Sonjas arbetsförmåga inte är nedsatt i det arbete hon erbjuds 
av arbetsgivaren har hon inte längre rätt till sjukpenning. 

 Ett tredje exempel är Seppo som är snickare på en idrottsarena. Seppo har diagnosen 

MS och har därför blivit helt arbetsoförmögen. Vid ett avstämningsmöte erbjuds han en 
tjänst som biljettförsäljare. Seppo klarar arbetet bra men trivs inte i den nya miljön och 

avbryter därför arbetsträningen i förtid. Även i detta fall bedömer Försäkringskassan att 

hans arbetsförmåga i det nya arbetet inte är så nedsatt att rätt till sjukpenning föreligger. 
 

Westregård diskuterar denna reglering i sin artikel och belyser vissa komplikationer som kan 

uppstå.
28

 En första komplikation uppstår i de fall arbetsgivaren inte gör någon noggrann 

utredning av vilka omplaceringsmöjligheter som finns. I och med att Försäkringskassan inte 

undersöker kvalitén och riktigheten i arbetsgivarutlåtandet finns risk för mörkläggning från 

arbetsgivarens sida.  

En andra komplikation uppstår om det finns ett ledigt arbete, nämligen huruvida 

arbetstagaren anses vara tillräckligt kvalificerad eller inte. En tvist om detta tar inte sin 

utgångspunkt i den praxis som utvecklats enligt LAS, då fallet inte handlar om en 

uppsägningssituation. Istället är det arbetstagaren som själv måste bevisa att han eller hon är 

tillräckligt kvalificerad enligt principen att den som påstår något måste bevisa det. En sådan 

tvist handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister (LRA). 

 En ytterligare komplikation som kan uppstå är om det endast finns betydligt mindre 

kvalificerade arbetsuppgifter lediga. Principen innebär att utifall arbetsgivaren har uppgivit i 

arbetsgivarutlåtandet att det finns lediga arbetsuppgifter ska sjukpenning i fortsättningen inte 

beviljas om Försäkringskassan bedömer att arbetstagaren klarar av dessa arbetsuppgifter. 

Arbetstagaren blir i många fall tvungen att acceptera dessa mindre kvalificerade 

arbetsuppgifter för att kunna försörja sig.  

Omplaceringen enligt detta steg i rehabiliteringskedjan kan vara av två olika arter. För 

det första kan det handla om en varaktig omplacering, i de fall då det redan från början är 

uppenbart att arbetstagaren inte kan återgå till sitt ursprungliga arbete. Mer komplicerat blir 

det om arbetstagaren efter en tid blivit rehabiliterad och vill komma tillbaka till sin 

ursprungliga tjänst.  

 
Detta kan exemplifieras av AD 1997 nr 115. En arbetstagare var anställd inom 

äldreomsorgen men kunde på grund av en nackskada inte arbeta med sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Detta ledde till att hon fick arbetsträna under en period i receptionen på 
Komvux. Arbetsträningen gick mycket bra och efter en tid blev hon till viss del 

friskförklarad. Ett problem var dock att Komvux inte behövde en ytterligare anställd, och 

efter att ha blivit omplacerad till Socialförvaltningens reception, där arbetet fungerade 

mindre bra, blev hon sjukskriven igen. I samband med detta sa kommunen upp 
arbetstagaren och en tvist uppkom huruvida kommunen hade fullgjort sitt 

rehabiliteringsansvar eller inte. Arbetsdomstolen ansåg att kommunen hade fullgjort sitt 

rehabiliteringsansvar. Man menade att arbetstagaren aldrig skulle kunna återgå till sina 
ordinarie arbetsuppgifter. Dessutom bedömdes att omplaceringsutredningen var 

                                                             
28 Det följande bygger på Westregård, De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv, s. 65-67. 
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omsorgsfullt genomförd, att det inte fanns några lämpliga arbeten lediga, samt att 

kommunen inte hade någon skyldighet att flytta på någon arbetstagare i receptionen på 

Komvux för att bereda arbetstagaren ett arbete.        
 

Som rättsfallet visar är det oklart om arbetstagaren har rätt till sin ursprungliga befattning som 

kanske nu innehas av någon annan eller har omorganiserats bort. Även här gäller principen att 

en omplacering inte får ske på bekostnad av att en annan arbetstagare behöver flytta på sig. 

Av Westregårds artikel kan konstateras att det kan ha stor betydelse för arbetstagarens 

framtida yrkesliv vilka arbetsuppgifter som han eller hon erbjuds och accepterar. Det kan bli 

fråga om en permanent förändring av såväl arbetsuppgifter, arbetstider och lön.         

Dag 181-365 

 

Från och med tidpunkten då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga i 181 dagar ska 

det, om det inte finns särskilda skäl eller annars kan ses som oskäligt, bedömas om den 

försäkrade har förmåga att kunna försörja sig själv genom förvärvsarbete som är normalt 

förekommande på arbetsmarknaden
29

, eller i andra hand annat lämpligt arbete som finns 

tillgängligt, enligt 27 kap. 48 § SFB. Om något sådant arbete inte finns, men den försäkrade 

bedöms som förmögen att utföra det, betalas inte längre ersättning från sjukförsäkringen.  

Efter 180 dagar sker bedömningen av arbetsförmågans nedsättning enligt andra faktorer 

än tidigare. Regeringen framhåller i propositionen att faktorer som den försäkrades ålder, 

utbildning, bosättningsförhållanden, tidigare verksamhet eller andra sådana omständigheter 

inte längre beaktas vid bedömningen efter den tidpunkten.
30

 

Vad som avses med särskilda skäl eller vad som är oskäligt beskrivs inte närmare i 

lagtexten. Innebörden av dessa begrepp kommer att beskrivas nedan. 

Dag 366 och framåt 

 

I bedömningen från och med dag 366 ska arbetsförmågan alltid, om det inte kan anses 

oskäligt, sättas i relation till förvärvsarbete som är normalt förekommande på 

arbetsmarknaden. Detta enligt 27 kap. 49 § SFB. Alltså sker bedömningen på samma grunder 

som efter 180 dagar. 

 För personer som har haft sjukpenning i 364 dagar under ramtiden om 450 dagar
31

 finns 

en möjlighet att få sjukpenning på fortsatt nivå enligt 27 kap. 24 § SFB. Sjukpenning på 

fortsättningsnivå kan bli aktuellt när den försäkrade har en sjukdom som inte är 

färdigbehandlad eller färdigutredd och rätten till ordinarie sjukpenning har upphört.
32

 Rätten 

till sjukpenning på fortsatt nivå lämnas i normalfallet för högst 550 dagar. Dock kan den 

lämnas för ytterligare dagar enligt 27 kap. 24 a § SFB, exempelvis om den försäkrade är 

intagen på sjukhus. Denna förlängda sjukpenning på fortsatt nivå ska dock tillämpas 

restriktivt och är med andra ord endast aktuell i undantagsfall.  

                                                             
29

 Begreppet ”normalt förekommande på arbetsmarknaden” beskrivs i prop. 1996/97:28 s. 17 f. Bedömningen 
ska grundas på om den bibehållna arbetsförmågan efter sjukdom räcker för att den försäkrade ska kunna 
försörja sig genom förvärvsarbete som är normalt förekommande. De arbeten som avses behöver inte vara 
direkt tillgängliga, och hänsyn ska inte heller begränsas till om arbetet finns på lokal nivå. Istället ska man se på 
nationell nivå. I RÅ 2008 ref. 15 utvecklas begreppet ytterligare. Det är ett vanligt arbete där en försäkrads 
arbetsförmåga kan tas till vara i full eller närmast full omfattning. Arbetet ställer krav på normal prestation där 
ringa eller ingen arbetsanpassning kan väntas förekomma med hänsyn till funktionshinder och medicinska skäl.  
30

 Prop. 2007/08:136 s. 65. 
31

 Begreppet ”ramtid” diskuteras under punkt 2.1.3. 
32 Det följande bygger på Ryberg-Welander, Socialförsäkringsrätt, s. 129 f. 
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Vid allvarlig sjukdom kan en försäkrad också beviljas sjukpenning på normalnivå under 

obegränsad tid enligt 27 kap. 23 § SFB. ”Allvarlig sjukdom” kan exempelvis vara vissa 

tumörsjukdomar och inväntan på transplantation av ett vitalt organ.
33

 

Begreppet ”oskäligt” 

 

Nedan beskrivs fem situationer där det anses oskäligt att inte betala ut sjukpenning på grund 

av att personen i fråga bedöms kunna arbeta i högre grad i arbete som är normalt 

förekommande på arbetsmarknaden än hos arbetsgivaren. Situationerna är hämtade från 

socialförsäkringsutskottets betänkande. Det framhålls att det kan finnas ytterligare situationer 

av liknande karaktär.
34

 Meningen med oskälighetsbegreppet i lagrummet är att öppna upp för 

andra situationer där det är möjligt att skjuta upp bedömningen mot ett normalt 

förekommande arbete på arbetsmarknaden från och med dag 181 i rehabiliteringskedjan.  

 I fall där det bedöms att arbetsförmågan kommer försämras successivt och den 

försäkrade på sikt kommer få svårt att klara även annat arbete. 

 Om det sker en tillfällig förbättring för en försäkrad med en allvarlig sjukdom 

skulle det tillfälligt ge möjlighet att klara av ett annat arbete. I en sådan situation 

är det inte rimligt att begära av den försäkrade att söka nytt arbete om det inte är 

så att arbetsförmågan bedöms vara bestående. 

 Om det försäkrade får medicinsk behandling för att förebygga en allvarlig 

sjukdom och att arbetsförmågan till följd av detta är nedsatt. 

 Vid långvarig rehabilitering bör bedömningen i förhållande till hela 

arbetsmarknaden skjutas upp så länge rehabiliteringen pågår. 

 Vid en del progressiva sjukdomar där arbetsförmågan successivt avtar kan den 

försäkrade under en begränsad tid ha större arbetsförmåga i ett annat arbete än det 

han eller hon innehar. Här bör inte heller arbetsförmågan bedömas till ett nytt 

arbete. Exempel på sådan sjukdom kan vara vissa fall av multipel skleros. 

Begreppet ”särskilda skäl” 

 

Om det är stor sannolikhet att den sjuka arbetstagaren kommer att återgå till sin nuvarande 

arbetsgivare innan dag 365 i rehabiliteringskedjan, så utgör det ett särskilt skäl till att inte 

prövas mot hela den reguljära arbetsmarknaden.
35

 Bedömningen måste vara välgrundad och 

ett exempel kan vara att man väntar på en operation som är bevisat effektiv för att få 

patientens arbetsförmåga återställd. Vidare kan särskilda skäl bli aktuellt om de 

försäkringsmedicinska beslutsstöd som socialstyrelsen ger ut visar på att arbetstagaren 

förväntas kunna återgå till arbete hos arbetsgivaren inom en viss tid.  

Särskilda skäl tillämpas restriktivt, med andra ord enbart vid tydliga diagnoser och inte 

på diffusa fall. Regeringen betonar i förarbetena att huvudregeln är att prövningen ska ske mot 

hela arbetsmarknaden. Det vore dock inte rationellt för varken samhället eller individen om 

det tillämpades helt utan undantag. Det skulle innebära att det blir en formalitet att 

arbetstagaren går och anmäler sig till arbetsförmedlingen i väntan på att börja arbeta hos sin 

arbetsgivare igen. Särskilda skäl ska inte kunna beaktas efter det att arbetsförmågan varit 

nedsatt i 365 dagar. Särskilda skäl är ett undantag och regeringen betonar att det inte få bli en 

huvudregel. Därför bör särskilda skäl endast tillämpas när det är stor sannolikhet för återgång 

till arbete hos arbetsgivaren. 

                                                             
33

 Ryberg-Welander, Socialförsäkringsrätt, s. 127. 
34

 Regeringens betänkande 2009:10:SfU13 s. 7. 
35 Det följande bygger på prop. 2007/08:136 s. 68 f. 
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Tillämpningen av ”oskäligt” och ”särskilda skäl” 

 

Försäkringskassan gjorde en analys av rättsläget gällande sjukförsäkringen utifrån 

förvaltningsdomstolarnas domar under perioden 1 september 2012 – 31 juli 2013.
36

 I analysen 

behandlades bland annat tillämpningen av särskilda skäl och oskälighetsbegreppet. 

 Det konstateras i Försäkringskassans analys att domstolarna sällan tar ställning till om 

det är oskäligt eller inte att bedöma arbetsförmågan mot hela den reguljära arbetsmarknaden. 

Om domstolarna tagit ställning har det ofta varit mycket kortfattat. Under 

granskningsperioden har det i elva domar uttryckligen tagits ställning till om det är oskäligt 

eller inte att göra bedömningen. Endast i en av dessa domar har det ansetts som oskäligt att 

göra en bedömning mot hela den reguljära arbetsmarknaden.  Kammarrätten bedömde att det 

var oskäligt då arbetsförmågan var nedsatt till följd av en medicinsk behandling som utfördes 

i syfte att bota en allvarlig sjukdom. 

Angående särskilda skäl visar Försäkringskassans utredning att domstolarna sällan anser 

att det finns sådana. I ett enda fall ansåg domstolen att det fanns särskilda skäl att skjuta upp 

bedömningen mot den reguljära arbetsmarknaden
37

, detta på grund av att en plan för återgång 

i arbete fanns upprättad. 

2.1.3 Sammanläggning av sjukperioder 

 

För att kunna bedöma arbetsförmågans nedsättning enligt rehabiliteringskedjan måste det stå 

klart var i rehabiliteringskedjan den försäkrade befinner sig. För det första sätter ramtiden för 

rätten till sjukpenning en gräns. En försäkrad har enligt 27 kap. 21 § SFB rätt till sjukpenning 

på normalnivå i 364 dagar under en ramtid som omfattar närmast föregående 450 dagar.
38

 

 Om den försäkrade inte har haft några tidigare sjukperioder är första sjukdagen således 

dag ett i rehabiliteringskedjan. Om den försäkrade däremot har haft tidigare sjukperioder ska 

dessa läggas samman under vissa omständigheter, vilket innebär att den försäkrade hamnar 

längre fram i rehabiliteringskedjan redan från början.
39

 Enligt 27 kap. 51 § ska sjukperioder 

läggas samman om färre än 90 dagar förflutit mellan sjukperioderna. Det ska dock bortses 

från dagar under vilka den försäkrade har deltagit i arbetslivsintroduktion och fått 

aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Enligt propositionen
40

 ska det också bortses från 

dagar då den försäkrade inte har utfört förvärvsarbete, exempelvis vid vård av barn. Detta 

innebär alltså att sjukperioder kan komma att läggas samman även om tiden mellan 

sjukperioderna överstiger 90 dagar. Alla sjukperioder inom den angivna ramen ska beaktas 

oberoende av orsaken till sjukskrivningen.  

 Syftet med denna reglering är att regeringen bedömer att korta uppehåll mellan två 

sjukperioder inte ska medföra att prövningen i rehabiliteringskedjan ska börja om från början. 

Om så skulle vara fallet skulle de fasta tidsgränserna för prövning kunna sättas ur spel och 

leda till att en, ur hälsosynpunkt för arbetstagaren, nödvändig omställning till annat arbete inte 

kommer till stånd.
41

 

                                                             
36

 Det följande bygger på Gaudio, J & Olsson, M, Försäkringskassans rapport - Analys av rättsläget avseende 
sjukförsäkringsreformerna, s. 12-14. 
37 Från och med den 1 juli 2012 är arbetsmarknadsbegreppet bytt till ”förvärvsarbete som är normalt 
förekommande på arbetsmarknaden”, tidigare benämnt reguljära arbetsmarknaden. 
38 Ryberg-Welander, Socialförsäkringsrätt, s. 151. 
39

 Försäkringskassans vägledning 2004:2 version 21, s. 155. 
40

 Det följande bygger på prop. 2007/08:136 s. 71. 
41 Prop 2012/13:169 s. 23. 
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2.2 Olika aktörers skyldigheter vid arbetsanpassning och rehabilitering 

2.2.1 Introduktion 

 

Det är många olika aktörer som medverkar och har ansvar i en rehabiliteringsprocess. Utöver 

arbetsgivarens ansvar har även individen, Försäkringskassan och andra aktörer viktiga roller. 

Aktörernas roller i rehabiliteringsprocessen kommer i det följande att beskrivas. 

2.2.2 Arbetsgivarens skyldigheter 

 

Detta avsnitt kommer att redogöra för vilket arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar som 

vilar på arbetsgivaren. I stora drag kan man tala om ansvar på individ- respektive 

organisationsnivå.
42

 Arbetsgivarens ansvar på individnivå regleras i 27 och 30 kap
43

. SFB 

samt lagen (1991:1047) om sjuklön (SLL). Arbetsgivarens ansvar på organisationsnivå 

regleras i 3 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160;AML) samt därtill hörande föreskrifter i form 

av AFS 1994:1 och AFS 2001:1. Indirekt vilar också ett ansvar på arbetsgivaren av LAS 

regler om saklig grund för uppsägning. Nedan kommer dessa rättskällor att behandlas i syfte 

att reda ut gällande rätt på området. 

Arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen 

 

I 3 kap. 2 a § 3 st. och 3 kap. 3 § 2 st. AML finns reglerna om den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. Dessa regler kommer att diskuteras inledningsvis. Mer allmänt hållna regler 

om systematiskt arbetsmiljöarbete och företagshälsovård kommer också att behandlas. 

 Från och med den 1 juli 1991 anges det i 3 kap. 2 a § 3 st. AML att arbetsgivaren har i 

uppgift att på lämpligt sätt organisera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete för att 

fullgöra de uppgifter som vilar på arbetsgivaren enligt AML och 30 kap. SFB. Det är alltså 

arbetsgivarens skyldighet att organisera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet på ett 

lämpligt sätt. Däremot är det viktigt att poängtera att detta inte hindrar att frågor om 

arbetsanpassning och rehabilitering kan komma att diskuteras i partsammansatt verksamhet.
44

 

Faktum är att lagstiftarens tanke är att ett framgångsrikt rehabiliterings- och 

arbetsanpassningsarbete förutsätter engagemang från den fackliga organisationens sida. I 

propositionen framhålls att regeringen vill föra in det systematiska arbetsmiljöarbetet som en 

naturlig del i den vardagliga verksamheten och att arbetsgivaren genom egen internkontroll 

ska säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i linjeorganisationen.
45

 

Vidare framhålls att handlingsplaner ska upprättas i samverkan med arbetstagarna och 

deras fackliga företrädare, och att skyddsombuden ska vaka över arbetsgivarens internkontroll 

och delta vid upprättande av handlingsplaner.
46

 Regeringen menar även att det fackliga 

deltagandet bör koncentreras på att initiera frågor, medverka i arbetet med att ta fram 

handlingsplaner för arbetsmiljöns förbättring och övervaka genomförandet av dessa.
47

 Av 6 

kap. 9 § AML framgår att skyddskommittén ska behandla frågor om rehabilitering och 

arbetsanpassning. Det är dock viktigt att betona att det fortfarande är arbetsgivarens ansvar att 

se till att ett lämpligt organiserat rehabiliterings- och anpassningsarbete bedrivs.
48

 Regeringen 

                                                             
42 Vahlne Westerhäll m fl, Rehabiliteringsvetenskap (2009), s. 59.  
43 Se punkt 2.1. 
44 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s. 19. 
45 Prop. 1990/91:140 s. 39. 
46

 A prop s. 41.  
47

 A prop s. 55. 
48 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s. 20. 
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poängterar att avsikten aldrig varit att föra över ansvaret på skyddskommittén, i slutändan är 

det som sagt alltid arbetsgivarens ansvar.
49

 Partsamarbetet ska snarare ses som ett sätt att 

tillsammans uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren kan inte heller föra över rehabiliterings- 

och arbetsanpassningsansvaret på företagshälsovården. Enligt 3 kap. 2 c § AML ska 

arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att 

tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö 

och rehabilitering. Företagshälsovården ska kopplas in om arbetsgivaren själv saknar den 

kompetens som behövs för att kunna bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete eller arbete med 

arbetsanpassning och rehabilitering enligt 12 § AFS 2001:1.    

Det finns flera skäl till att reglerna om arbetsanpassning och rehabilitering införts i AML. 

Regeringen menar att SFB utgår från individens rätt till ersättning och åtgärder, medan AML 

utgår från arbetsgivarens skyldighet att organisera och ha rutiner för samt bedriva 

systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete där arbetsanpassning ingår. Vidare menar man 

att regleringen i AML knyter bestämmelserna till Arbetsmiljöverket som tillsynsorgan, och att 

denna tillsyn kan följas upp genom ett sanktionssystem med förelägganden och förbud. Detta 

innebär dock inte att Arbetsmiljöverket kan ingripa i enskilda rehabiliteringsärenden, det är 

det endast Försäkringskassan som kan göra. Dock är denna koppling viktig eftersom det är 

den enda sanktionsmöjligheten mot arbetsgivare som är knuten till AML. Arbetsmiljöverket 

kan således ingripa mot arbetsgivare som har en undermålig rehabiliteringsorganisation eller 

som regelmässigt underlåter att fullfölja sitt åtgärdsansvar.
50

   

Hur ser då en på lämpligt sätt organiserad rehabiliterings- och arbetsanpassnings- 

verksamhet enligt 3 kap. 2 a § 3 st. AML ut? I förarbetena menar regeringen att det 

naturligtvis är svårt att i lag närmare reglera exakt vad som ska krävas av arbetsgivaren i 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet, mycket beroende på att det varierar från fall till 

fall. Däremot menar man att det bör finnas vissa grundläggande krav som man borde kunna 

ställa på arbetsgivare. Regeringen menar att arbetsgivaren måste ha sådan organisation och 

sådana upparbetade rutiner att tidiga varningssignalen kan uppfattas så att nödvändiga 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder kan planeras och genomföras.
51

  

I samma proposition ger regeringen exempel på olika funktioner som arbetsgivaren bör 

tillgodose i sin arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet: 

 

 Kompetens och kontaktpersoner 

 Ekonomiska resurser avdelade för ändamålet 

 Policy och mål för frågorna 

 Organisation av arbetet 

 Tydlig ansvarsfördelning 

 Rutiner för undersökning av rehabiliteringsbehov 

 Rutiner för kontakter med myndigheter och företagshälsovård 

 Rutiner för kontroll, uppföljning och utvärdering 

 Samverkan med arbetstagarna 

 

Regeringen poängterar återigen att den närmare utformningen av rehabiliterings- och 

arbetsanpassningsverksamheten på detaljnivå varierar beroende på den specifika 

verksamhetens förutsättningar. Dock bör ovanstående funktioner finnas med.
52

 

 Arbetsmiljöverket kan, som tidigare nämnt, inte ställa krav i enskilda 

                                                             
49 Prop. 1990/91:140 s. 54. 
50

 A prop s. 48. 
51

 A prop s. 136. 
52 A prop s. 49. 
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rehabiliteringsärenden. Däremot kan man, som ett led i strävan mot att alla arbetsgivare ska 

ha system för rutiner och resurser att lösa rehabiliteringsfrågor, kräva dokumentation som 

styrker att arbetsgivaren helt eller delvis har tillgodosett punkterna ovan. Detta ska dock inte 

ses som en kravförteckning, utan snarare som en rad punkter arbetsgivaren bör ha i åtanke när 

det övervägs hur arbetet med dessa frågor ska organiseras.
53

 

Arbetsgivarens skyldigheter enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 

 

Då AML ställer krav på att arbetsgivaren ska ha en lämplig organisation för sitt 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete kan alltså tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket 

komma att ställa krav på hur arbetsgivare ska jobba med sådana frågor i praktiken. I 

förarbetena till reglerna om rehabilitering i AML förutsätter regeringen att Arbetsmiljöverket 

ska utfärda föreskrifter om rehabilitering i allmänhet.
54

 I 18 § Arbetsmiljöförordningen 

(1977:1166) framgår att Arbetsmiljöverket får meddela föreskrifter om arbetsmiljöns 

beskaffenhet och om allmänna skyldigheter i fråga om arbetsmiljön, och det är med stöd av 

detta lagrum som Arbetsmiljöverket har utfärdat förordningarna AFS 1994:1 och  AFS 

2001:1, vilka handlar om arbetsanpassning och rehabilitering. 

Arbetsmiljöverket har i syfte att förtydliga reglerna i AML gett ut ”Arbetsmiljöverkets 

kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering” (AFS 1994:1).
55

 Precis 

som de punkter regeringen föreslår i propositionen ska innehållet i AFS 1994:1 inte ses som 

konkreta skyldigheter som kan användas som en instruktionsbok för varje enskild 

arbetsgivare. Det är inte juridiskt tekniskt möjligt att i lagtext ange hur arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsverksamheten ska organiseras i en viss verksamhet. Med hänsyn till olika 

verksamheters utformning, utseende och resurser går det inte att lagstifta om en viss 

standardmodell. De krav som ställs måste istället anpassas till varje arbetsgivares verksamhet, 

resurser och typ av arbetsmiljöer.
56

 Då hela föreskriften behandlar arbetsanpassning och 

rehabilitering kommer innehållet i AFS 1994:1 att diskuteras ingående med utgångspunkt i 

reglerna samt de allmänna råd som är bifogade till föreskriften. 

I inledningen till Arbetsmiljöverkets allmänna råd till AFS 1994:1 framgår att även om 

många åtgärder har genomförts för att förbättra arbetsmiljön så är antalet skador i arbetet 

stort. Det är även antalet förtidspensioneringar och sjukskrivningar. Därför är det angeläget att 

man med förebyggande insatser och aktiva åtgärder motverkar utslagningen från arbetslivet, 

samt gör det möjligt för personer med nedsatt arbetsförmåga att åter komma in, och stanna 

kvar, på arbetsmarknaden. Med bakgrund i detta har Arbetsmiljöverket formulerat följande 

föreskrifter:
57

 

I 1 § framgår att föreskrifterna gäller arbetsgivarens verksamhet för arbetsanpassning och 

rehabilitering samt arbetsgivarens åtgärder för att anpassa arbetssituationen till den enskilde 

arbetstagarens förutsättningar. I de allmänna råden framgår att reglerna gäller alla 

arbetsgivare och anställda oavsett om nedsättningen av arbetsförmågan är en följd av 

händelser på eller utanför arbetsplatsen eller om nedsättningen inträffat innan eller efter att 

anställningen påbörjades.  

 Att arbetsgivaren ska bedriva verksamhet med arbetsanpassning och rehabilitering för 

arbetstagarna framgår av 2 §. I de allmänna råden framgår att den närmare utformningen av 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska avgöras utifrån förhållandena i den 

enskilda verksamheten. Vidare menar Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren bör samarbeta med 

                                                             
53 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 108. 
54 Prop. 1990/91:140, s. 136. 
55

 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 118. 
56

 Iseskog, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s. 20 f.  
57 Det följande bygger på AFS 1994:1 samt tillhörande allmänna råd, förutom där annat anges. 
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de anställda och deras fackliga organisationer enligt 6 kap. 9 § AML vad gäller arbetet med 

arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsmiljöverket poängterar också i de allmänna råden 

att arbetsgivarens ansvar enligt AML gäller då det finns ett anställningsförhållande. Detta 

innebär att arbetsgivaren redan under den anställdes sjukskrivningsperiod bör planera åtgärder 

som syftar till att få den sjukskriva åter i arbete. Därför poängteras vikten av att arbetsgivaren 

fortlöpande har kontakt med den sjukskrivna arbetstagaren. Det framgår också av 7 § att 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska organiseras så att den kan ske i 

samarbete med arbetstagarna och deras organisationer.   

Det är viktigt att arbetsgivaren fortlöpande tar reda på vilka behov av åtgärder för 

arbetsanpassning och rehabilitering som finns bland arbetstagarna enligt 4 §. Enligt de 

allmänna råden handlar detta i praktiken om att man följer upp sjukfrånvaro, frånvaromönster, 

arbetsplatsolyckor samt ohälsa i arbetet och bedömer vilka samband som kan finnas mellan 

arbetsmiljöns beskaffenhet och sjukfrånvaron.  

Det ställs också krav på arbetsgivaren att påbörja arbetet med arbetsanpassning och 

rehabilitering så tidigt som möjligt för de arbetstagare som behöver det, enligt 5 §. I de 

allmänna råden framgår att oavsett vilken part som har initierat behoven så är det viktigt att 

åtgärder sätts in så tidigt som möjligt, då redan en kort tids inaktivitet eller frånvaro från 

arbetet minskar förutsättningarna för rehabilitering kraftigt. Snabbhet och kontakt med den 

sjukskrivna arbetstagaren bidrar till att förkorta sjukskrivningstiderna.   

I 11 § framgår att Arbetsmiljöverket ställer ett skriftlighetskrav. Om det behövs med 

hänsyn till verksamhetens art eller omfattning ska mål (3 §), fördelning (6 §), uppföljning (9 

§) och rutiner (10 §) dokumenteras skriftligt. Enligt de allmänna råden är tanken bakom 

skriftlighetskravet att de anställda lättare ska kunna delta i och påverka verksamheten genom 

att veta vad som gäller på området. Företag med endast ett fåtal anställda är undantagna från 

skriftlighetskravet under förutsättning att informationen faktiskt når arbetstagarna muntligen 

istället. Det är de lagrum som är förenade med ett skriftlighetskrav som ska diskuteras i den 

närmaste.  

I 3 § anges att arbetsgivaren ska ange mål för verksamheten med arbetsanpassning och 

rehabilitering. Enligt de allmänna råden bör målen utformas så konkret som möjligt och 

inriktas på att förhindra utslagningen från, och främja återinträde på, arbetsmarknaden. 

Dessutom bör målen beskrivas på ett sådant sätt att de blir styrande för det praktiska arbetet. 

Arbetsmiljöverket poängterar även vikten av att arbetsgivaren verkligen informerar 

arbetstagarna om målen. 

Arbetsmiljöverket trycker i 6 § på vikten av att arbetsgivaren klargör hur arbetet med 

arbetsanpassning och rehabilitering ska fördelas. De som arbetar med denna verksamhet ska 

ha de befogenheter och de resurser samt den kunskap och kompetens som behövs för att klara 

av uppgifterna. I de allmänna råden menar Arbetsmiljöverket att arbetet bör bedrivas i 

linjeorganisationen och att det är viktigt att det klargörs vem som ska göra vad i detta arbete. 

 Vidare anger man att fördelningen av arbetet kan skilja sig åt beroende på om det är en 

stor eller liten organisation. I en stor organisation är det vanligt att insatserna i första hand 

görs av den närmaste arbetsledaren, medan det i ett mindre företag kan vara arbetsgivaren 

personligen som sköter dessa uppgifter. I arbetsuppgifterna bör ingå att uppmärksamma de 

arbetstagare som är i behov av arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Detta kan till 

exempel vara arbetstagare med funktionsnedsättning, som har varit sjukskrivna under en 

längre tid eller som ofta är korttidssjukskrivna. Att föreslå arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsåtgärder samt att se till att frågorna uppmärksammas på lämplig nivå inom 

organisationen bör också ingå i arbetsuppgifterna. Personalavdelningen och 

företagshälsovården kan vara till stöd för detta arbete. Dock poängterar man att 

företagshälsovården aldrig kan ta över arbetsgivarens ansvar, utan snarare ses som en rådande 

och stödjande enhet. Arbetsmiljöverket pekar också i de allmänna råden samt i 8 § på att det 
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bör klargöras vem som ska se till att samarbete sker med Försäkringskassan och andra berörda 

myndigheter. För att verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering ska kunna 

bedrivas på ett meningsfullt sätt är det viktigt att arbetsgivaren avsätter tillräckliga resurser i 

form av personal och ekonomiska medel.  

 Av 9 § framgår att det är viktigt att arbetsgivaren årligen följer upp sitt arbete med 

arbetsanpassning och rehabilitering samt gör de ändringar som föranleds av 

uppföljningsresultatet. Med hänsyn till att det i samhället fortlöpande sker en utveckling av 

rehabiliteringsmetodik, arbetshjälpmedel och annan teknisk utrustning är det viktigt att 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten samt de uppsatta målen regelbundet följs 

upp och utvärderas, menar Arbetsmiljöverket i de allmänna råden. Ändringar i rutinerna bör 

ske i samarbete med arbetstagarna, eftersom dessa i regel har god kunskap och erfarenhet av 

hur rutinerna har fungerat och vilka förändringar som behöver vidtas. 

Det är viktigt att arbetsgivaren har de rutiner som behövs för att bedriva 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten enligt 10 §. I de allmänna råden ger 

Arbetsmiljöverket exempel på frågor som bör beaktas när arbetsgivaren utformar rutiner för 

denna verksamhet. Genom att beakta dessa frågor menar man att lämpliga rutiner kan 

utarbetas: 

 

 Kontakten med sjukskrivna 

 Kontakten med myndigheter och 

Försäkringskassan 

 Rehabiliteringsutredningar 

 Rehabiliteringsplaner 

 Arbetsorganisation och arbetsinnehåll 

 Introduktionsprogram 

 Handledning 

 Kamratstöd och fadderverksamhet 

 Information och informationsvägar 

 Omplacering 

 Utbildning 

 Uppföljning och utvärdering 

 Samverkan med arbetstagare och 

deras företrädare 

 Arbetsfördelning – Vem gör vad? 

 

Vidare menar Arbetsmiljöverket att det är särskilt viktigt att det finns rutiner för hur kontakt 

tas med de sjukskrivna. Man lyfter fram vikten av att arbetsgivaren hör av sig så tidigt som 

möjligt och ser till att upprätthålla en tät kontakt med den anställda under hela 

sjukskrivningsperioden, då upplevelsen av att vara isolerad från arbetskamraterna och 

arbetsuppgifterna är faktorer som avsevärt kan försvåra återgången till arbetet. Arbetsgivarens 

utgångspunkt bör vara att komma till rätta med arbetsförhållandena så att den sjukskrivna 

lättare ska kunna komma tillbaka till arbetsplatsen utan onödigt dröjsmål. I 13 § anges att det 

ska finnas särskilda rutiner för hur man jobbar med arbetsanpassning och rehabilitering vid 

missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.  

Arbetsgivaren ska enligt 12 § anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetssituation med 

utgångspunkt från deras förutsättningar. Detta gäller speciellt arbetstagare som har någon 

form av funktionsnedsättning eller annan begränsning av arbetsförmågan. I de allmänna råden 

uppmuntras det till en helhetssyn där såväl människors fysiska och psykiska behov som deras 

olika förutsättningar beaktas. Arbetsmiljöverket uppmanar arbetsgivarna att särskilt ta hand 

om den kompetens som de äldre arbetstagarna besitter, genom att så långt det är möjligt 

anpassa arbetsplatsen till de äldres behov av exempelvis strukturomvandling, omorganisation 

och införande av ny teknik. Vidare poängteras vikten av att arbetsgivaren samarbetar med 

arbetstagarna för att, så långt det är möjligt, utforma arbetsplatsen efter arbetstagarens behov. 

Samarbetet arbetsgivare och arbetstagare emellan bör ske genom regelbundna personalmöten 

och utvecklingssamtal. Arbetsmiljöverket menar avslutningsvis att målet med den 

individuella arbetsanpassningen är att vidta sådana åtgärder i arbetsmiljön att den anställda 

kan vara kvar i arbetet tills dess att pensionsåldern inträder. För arbetstagare i rehabilitering 
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ska målet med arbetsanpassningen vara att den anställda ska kunna komma tillbaka till 

arbetet.  

Arbetsgivarens skyldigheter enligt socialförsäkringsbalken 

 

De områden som nu diskuterats har tagit sikte på arbetsgivarens arbetsanpassnings- och 

rehabiliteringsansvar på organisatorisk nivå. Men vad har arbetsgivaren för ansvar när en 

arbetstagare är sjukskriven och befinner sig i rehabiliteringskedjan? Detta individuellt 

inriktade rehabiliteringsarbete kommer nu att behandlas.  

 För att Försäkringskassan ska kunna bedöma om den försäkrade kan utföra annat arbete 

än sitt vanliga, med andra ord omplaceras, behöver Försäkringskassan i vissa fall ett skriftligt 

utlåtande från den försäkrades arbetsgivare.
58

 Om Försäkringskassan bedömer att det finns 

behov av det ska man begära att en försäkrad som gör anspråk på sjukpenning lämnar in ett 

sådant utlåtande från sin arbetsgivare (110 kap. 21 § 2 st. SFB).  

Detta utlåtande ska beskriva de möjligheter att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga 

som finns på arbetsplatsen. Det ska därför innehålla både uppgifter om vilka möjligheter som 

finns till anpassning av arbetsuppgifterna eller arbetsplatsen, samt möjligheten till 

omplacering. Den försäkrade och arbetsgivaren bör ta fram utlåtandet tillsammans, men det är 

den försäkrade som är skyldig att lämna in utlåtandet. I förarbetena menar regeringen att den 

försäkrade har ett ansvar att ta tillvara sin arbetsförmåga och ta initiativ till och fråga efter 

insatser på arbetsplatsen som kan leda till att han eller hon kan återgå i arbete.
59

 

Försäkringskassan kan enligt 110 kap. 55 § SFB dra in eller sätta ned sjukpenningen om 

den försäkrade inte lämnar in ett arbetsgivarutlåtande. Detta gäller dock inte om den 

försäkrade gjort allt som rimligen kan begäras av honom eller henne för att få ett utlåtande 

från sin arbetsgivare, eller om arbetsgivaren har fyllt i ett bristfälligt utlåtande.
60

  

Enligt 30 kap. 6 § SFB ska den försäkrades arbetsgivare efter samråd med den försäkrade 

lämna de upplysningar som behövs till Försäkringskassan för att den försäkrades behov av 

rehabilitering ska kunna kartläggas. Enligt 110 kap. 31 § SFB är arbetsgivaren skyldig att 

lämna de uppgifter som Försäkringskassan behöver för att fatta beslut i försäkringsärenden. 

Görs inte detta kan arbetsgivaren dömas till böter, vilket regleras i 115 kap. 4 § SFB.  

Sammanfattningsvis är det alltså arbetsgivaren som har skyldigheten att, i samråd med 

arbetstagaren, lämna de upplysningar som behövs till Försäkringskassan i samband med ett 

arbetsgivarutlåtande. Det är arbetstagaren som har ansvaret för att lämna in utlåtandet till 

Försäkringskassan, medan det är arbetsgivarens ansvar att medverka till att fylla i utlåtandet.  

Arbetsgivarens skyldigheter enligt LAS 

 

Inom arbetsrätten finns det ingen reglering som direkt tar sikte på arbetsgivares 

rehabiliteringsansvar. Indirekt finns det dock ett ansvar som följer av LAS regler om saklig 

grund för uppsägning.  Sjukdom och nedsatt arbetsförmåga är i regel inte saklig grund för 

uppsägning förutom när arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för 

arbetsgivaren. För att en uppsägning ska kunna ske krävs det också att arbetsgivaren fullgjort 

sitt rehabiliteringsansvar och gjort vad som skäligen kan krävas vad gäller arbetsanpassning 

och omplacering för att arbetstagaren ska kunna kvarstå i arbete.
61

  

En utförligare redogörelse för saklig grund för uppsägning till följd av sjukdom enligt 

arbetsrättens regler kommer att göras under punkt 4.1. 

                                                             
58 Se Försäkringskassans blankett FK 7451 Utlåtande från arbetsgivaren. 
59

 Prop. 2007/08:136 s. 64. 
60

 Försäkringskassans vägledning 2004:2 version 21, s. 122 f.  
61 Prop. 2007/08:136 s. 42 f. 
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Arbetsgivarens skyldigheter enligt lagen om sjuklön 

 

Förutom att arbetsgivaren har ett arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar åligger det 

också arbetsgivaren att betala sjuklön till arbetstagare under en viss sjukperiod. I korthet 

innebär SLL att arbetsgivaren ska betala sjuklön under en sjuklöneperiod om maximalt fjorton 

dagar. Från och med dag femton övergår ansvaret på Försäkringskassan, som då betalar ut 

ersättning i form av sjukpenning.
62

 Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av SLL. 

 Inledningsvis ska förutsättningar för rätten till sjuklön diskuteras. Huvudregeln är att 

arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med första anställningsdagen (3 § 1 st. SLL). 

För tidsbegränsat anställda gäller i princip samma huvudregel. Dock finns begränsningen att 

om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad måste arbetstagaren ha tillträtt 

anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd för att ha rätt till sjuklön 

(3 § 1 st. SLL). Vid beräkning av kvalifikationstiden för den som anställts tidsbegränsat för 

kortare tid än en månad får tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas, om 

tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar enligt 3 § 2 st. SLL. 

 Utöver de nu beskrivna kvalifikationskraven krävs att arbetstagaren har en nedsättning av 

arbetsförmågan som har orsakats av sjukdom för att han eller hon ska ha rätt till sjukpenning 

(4 § 1 st. SLL). SLL ställer inget krav på en viss nedsättning av arbetsförmågan, 

nedsättningen kan i princip vara till vilken grad som helst.
63

 Ytterst är det en läkare som avgör 

om en person har nedsättningar i arbetsförmågan till följd av en sjukdom. Eftersom det 

normalt inte krävs något läkarintyg för de sju första sjukdagarna blir det dock arbetstagaren 

själv som får konstatera sin sjukdom och nedsatta arbetsförmåga samt anmäla detta till 

arbetsgivaren. En arbetsgivare är, enligt 5 § SLL, inte skyldig att utge sjuklön om 

arbetstagaren ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som han eller hon har dömts för eller 

om arbetstagaren har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter angående förhållanden som 

är av betydelse för rätten till sjuklön.   

 Om arbetstagaren uppfyller kraven ovan är alltså arbetsgivaren skyldig att betala ut 

sjuklön. Sjuklönen betalas ut under sjuklöneperioden, ett begrepp som nu kommer att 

diskuteras. Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt 

på grund av sjukdom och de därpå följande tretton dagarna, och sjuklöneperioden börjar alltså 

löpa när arbetstagaren avhåller sig från arbete hos arbetsgivaren, enligt 7 § 1 st. SLL. Den 

första sjuklönedagen är en så kallad karensdag vilket innebär att arbetstagaren inte får någon 

sjuklön alls för den dagen enligt 6 § 1 st. SLL. De nästföljande tretton dagarna har 

arbetstagaren rätt till 80 % av anställningsförmånerna. Sjukperioden löper de tretton 

kalenderdagarna efter första dagen som arbetstagarens förmåga är nedsatt oberoende av om 

arbetstagaren skulle ha arbetat dessa dagar eller ej, och den sjuklön som betalas ut avser de 

dagar som arbetstagaren faktiskt skulle ha jobbat. Detta innebär att sjuklöneperioden kan 

omfatta fler dagar än de dagar för vilka lön skulle utgått. Lediga dagar, helgdagar, fridagar 

och motsvarande ingår i sjuklöneperioden, om dessa infaller under denna.
64

 

 I 7 § 3 st. SLL finns en regel om återinsjuknande. Den fungerar så att en ny 

sjuklöneperiod inte börjar löpa om den inträder inom fem kalenderdagar från tidpunkten då 

den gamla sjukperioden upphörde. I praktiken innebär denna regel att den sjukperiod som 

börjar löpa inom återinsjuknandefristen (de fem kalenderdagarna från det att den förra 

sjuklöneperioden tog slut) juridiskt är en fortsättning på den förra sjuklöneperioden.      

 Arbetsgivaren har alltså en skyldighet att betala ut sjuklön under de första två veckorna 

av arbetstagarens sjukperiod (med undantag för första dagen). Vidare har arbetsgivaren en 

skyldighet att göra en anmälan till Försäkringskassan beträffande de sjukfall som pågår efter 
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 Iseskog, Sjuklönelagen, s. 12-14. 
63

 A a s. 18. 
64 A a s. 24-26. 
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sjuklöneperiodens utgång (12 § SLL). Denna anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från 

sjuklöneperiodens utgång. Görs inte detta kan arbetsgivaren dömas till böter enligt 19 § 1 st. 

SLL.  

 Anledningen till att arbetsgivaren måste anmäla de sjukfall som pågår efter 

sjuklöneperiodens utgång är för att det då blir Försäkringskassans ansvar att hjälpa den 

sjukskrivna ekonomiskt.
65

 Det är alltså vid denna tidpunkt som SLL och SFB möts, och denna 

övergång från arbetsgivarens till Försäkringskassans ansvar ska nu diskuteras. 

Från och med den 15:e sjukdagen betalar Försäkringskassan ut sjukpenning och 

bedömningen av arbetsförmågans nedsättning sker utifrån tidsgränserna i 

rehabiliteringskedjan
66

. När en försäkrad har rätt till sjukpenning i omedelbar anslutning till 

en sjuklöneperiod, det vill säga om den sjukskriva inte kan återkomma till jobbet efter de två 

veckorna med sjuklön från arbetsgivaren, så ska sjukperioden (enligt rehabiliteringskedjan) 

även omfatta sjuklöneperioden. Detta enligt 27 kap. 26 § SFB. I praktiken innebär alltså detta 

att en sjukskriven, som går direkt från att ha uppburit sjuklön från arbetsgivaren till att få 

sjukpenning från Försäkringskassan, anses befinna sig på dag 15 i rehabiliteringskedjan.        

 Även arbetstagaren har skyldigheter enligt SLL som kommer att beskrivs i det följande 

avsnittet.  

2.2.3 Arbetstagarens skyldigheter 

Arbetstagarens skyldigheter enligt socialförsäkringsbalken 

 

Rehabilitering ska utgå från individens behov och förutsättningar för att bli framgångsrik. 

Rehabiliteringens resultat påverkas därför mycket beroende på graden av medverkan och 

aktivitet från individen. Av den anledningen är det viktigt rehabiliteringen sker i nära 

samarbete med arbetstagaren. Ett nära samarbete är också något som betonas starkt i 

utredningar och propositioner som en viktig del i alla stadier av rehabiliteringen.
67

 Med 

individens behov och förutsättningar menas att rehabiliteringen bör utgå från omständigheter 

som ålder, utbildning, bosättningsförhållanden eller liknande omständigheter hos den 

försäkrade.
68

 

Skyldigheter för den försäkrade individen finns reglerat i lag. Enligt 30 kap. 7 § SFB ska 

den försäkrade lämna de upplysningar som behövs för klarläggning av rehabiliteringsbehovet. 

Ett aktivt medverkande efter bästa förmåga är också en skyldighet för den försäkrade enligt 

samma lagrum. Enligt 30 kap. 4 § ska rehabiliteringsåtgärder planeras i samråd med den 

försäkrade och utgå från individuella förutsättningar och behov. 

I propositionen
69

 framhålls att rimliga krav ska kunna ställas på den enskilde att delta i 

utredningar och planering av lämplig rehabilitering. Utredning och planering samt sådana 

åtgärder bör inte kunna förhindras av att den försäkrade inte vill medverka. Det ska helt enkelt 

inte vara möjligt att välja bort rehabilitering. Rehabiliteringsersättningen eller sjukpenningen 

kan av Försäkringskassan komma att dras in om den försäkrade inte medverkar i förberedelser 

eller genomförande av rehabiliteringsåtgärderna. En sådan vägran från den försäkrade bör inte 

kunna godtas. 

 
AD 1993 nr 96 handlar om en arbetstagare vid Stockholms läns landsting som var biträde i 

köket på Karolinska sjukhuset. På grund av kronisk bröstryggvärk kunde han ej jobba vidare 

                                                             
65 Det följande bygger på Försäkringskassans vägledning 2004:02 version 21, s. 48. 
66 Se punkt 2.1. 
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 Günzel & Zanderin, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, s. 132. 
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69 A prop s. 48. 
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i köket och var sjukskriven av den anledningen. Arbetstagaren fick erbjudande om att 

arbetspröva vid Jakobsbergs sjukhus vilket han tackade nej till. Till slut sades han upp från 

sin anställning. Vid uppsägningstillfället hade arbetstagaren bestämt sig för att börja jobba 
halvtid men vägrade att inställa sig vid det anvisade arbetet på den nya arbetsplatsen. 

Vägran till rehabiliteringsåtgärden i form av omplacering bedömdes vara saklig grund för 

uppsägningen då arbetsgivaren inte ansågs vara skyldig att göra en annan omplacering.  
Ett annat fall är AD 1993 nr 42 där en arbetsgivares ansvar inte ansågs kunna sträcka 

sig längre än att medverka till åtgärder i syfte att få arbetstagaren att komma tillbaka till 

arbetsgivaren. Om åtgärden utan giltigt skäl vägras måste det få effekten att arbetsgivaren 

anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och arbetstagaren inte längre kan göra anspråk på 
att få behålla anställningen. Under förutsättning att det är frågan om arbetsprövning som 

bidrar till att få arbetstagaren att kunna återgå i arbete och att arbetstagaren skäligen bör 

godta omplaceringen. 
 

För att ha rätt till sjukpenning krävs också att arbetstagaren lämnar in en försäkran 

avseende nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdomen samt 

arbetsgivarutlåtandet som beskrivits ovan (110 kap. 21 § SFB). Görs inte detta i tid kan 

sjukpenningen sättas ned eller dras in enligt 110 kap. 55 § SFB. 

 Avslutningsvis ska nämnas att Försäkringskassan enligt 110 kap. 14 § SFB har vissa 

utredningsbefogenheter som kan komma att ställa krav på arbetstagaren. Det innebär 

närmare bestämt att Försäkringskassan kan: 

 

 Göra en förfrågan hos den försäkrades arbetsgivare, läkare eller någon annan som 

bedöms kunna lämna behövliga uppgifter 

 Besöka den försäkrade 

 Begära ett utlåtande av en läkare eller annan sakkunnig 

 Begära att den försäkrade genomgår undersökning av en viss läkare eller någon 

annan utredning, eller deltar i ett avstämningsmöte för bedömning av den 

försäkrades medicinska tillstånd och arbetsförmåga, behov av hjälp och 

möjligheter till rehabilitering 

Arbetstagarens skyldigheter enligt lagen om sjuklön 

 

Arbetstagarens rätt till sjuklön har diskuterats ovan.
70

 Dock är rätten till sjuklön förenat med 

ett antal skyldigheter från arbetstagarens sida. För det första krävs det att arbetstagaren gör en 

sjukanmälan till arbetsgivaren. Sjuklönen avser inte mistade förmåner under tiden innan 

arbetsgivaren fått anmälan om sjukfallet, förutom i fall då arbetstagaren har varit förhindrad 

att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart efter att hindret upphört (8 § SLL).  

Arbetstagaren måste också lämna in en sjukförsäkran till arbetsgivaren för att ha rätt till 

sjuklön, enligt 9 § SLL. Denna försäkran ska vara skriftlig och ange att arbetstagaren har varit 

sjuk och i vilken omfattning hans eller hennes arbetsförmåga har varit nedsatt.  

 Från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden är arbetstagaren även 

skyldig att lämna in ett sjukintyg för att få rätt till sjuklön (8 § 2 st. SLL). Detta ska vara ett 

intyg från en läkare eller tandläkare som styrker nedsättningen av arbetstagarens 

arbetsförmåga. 

 

 

                                                             
70 Se punkt 2.2.2. 
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2.2.4 Försäkringskassans skyldigheter 

Försäkringskassans skyldigheter enligt socialförsäkringsbalken 

 

Försäkringskassan har en del skyldigheter i rehabiliteringsprocessen enligt 30 kap. 8-14 §§ 

SFB. Försäkringskassan ska samordna och utöva tillsyn över de insatser som behövs för 

rehabiliteringsverksamheten (8 §).  Försäkringskassan ska även i samråd med den försäkrade 

se till att dess behov av rehabilitering snabbt klarläggs och att åtgärder för en effektiv 

rehabilitering vidtas (9 §). Om den försäkrade medger det ska Försäkringskassan också 

samverka med olika parter i samband med rehabiliteringsarbetet (10 §). De parter som 

Försäkringskassan i sådana fall ska samverka med är: 

 

 Arbetsförmedlingen 

 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation 

 Hälso- och sjukvården 

 Socialtjänsten 

 Andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade 

 

Försäkringskassan ska också verka för att var och en av ovan nämnda organisationer och 

myndigheter, inom sitt verksamhetsområde, vidtar nödvändiga åtgärder för en effektiv 

rehabilitering av den försäkrade (10 § 2 st.). Försäkringskassan ska se till att 

rehabiliteringsåtgärder, så snart det är möjligt beroende på medicinska och andra skäl, 

påbörjas (11 §). 

En rehabiliteringsplan ska upprättas av Försäkringskassan om den försäkrade är i behov 

av rehabiliteringsåtgärder där rehabiliteringsersättning kan lämnas. Rehabiliteringsplanen ska 

upprättas i samråd med den försäkrade i den mån det är möjligt (12 §). Rehabiliteringsplanen 

ska i enlighet med 13 § ange följande punkter: 

 

 De rehabiliteringsåtgärder som ska komma i fråga 

 Vem som har ansvaret för rehabiliteringsåtgärderna 

 En tidsplan för rehabiliteringen 

 De uppgifter som i övrigt behövs för att genomföra rehabiliteringen 

 

Försäkringskassan ansvarar för kontroll och uppföljning av rehabiliteringsplanen. Det ska 

fortlöpande kontrolleras att rehabiliteringsplanen efterföljs samt att det vid behov görs 

förändringar i den (14 §). 

 Försäkringskassan har däremot inte något åtgärdsansvar när det gäller rehabiliteringen. 

Aktörer i rehabiliteringen är istället hälso- och sjukvården som svarar för medicinska insatser. 

Här utgör företagshälsovården en viktig aktör. Socialtjänsten är den aktör som står för sociala 

insatser. Arbetsgivaren svarar för insatser på arbetsplatsen och Arbetsförmedlingen för 

arbetslivsorienterade insatser. Försäkringskassans roll är att hänvisa och vägleda den 

försäkrade mellan de olika aktörerna ovan. Aktörerna har i sin tur ansvaret för åtgärderna de 

utför och inte Försäkringskassan vilket är viktigt att poängtera.
71
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3 Rehabiliterings- och arbetsanpassningsarbetet innan införandet av 

rehabiliteringskedjan 

3.1 Introduktion 
 

För att kunna besvara den andra frågeställningen, om införandet av rehabiliteringskedjan har 

motverkat sitt syfte, i den meningen att det har blivit lättare för arbetsgivare att omplacera och 

säga upp sjuka arbetstagare, kommer den tidigare regleringen på området att kartläggas. Den 

modell för bedömning av den försäkrades arbetsförmåga och rätt till sjukpenning som var 

aktuell innan införandet av rehabiliteringskedjan var den så kallade ”steg-för-steg-modellen”. 

Anledningen till redogörelsen av tidigare gällande rätt är för att möjliggöra analyser och 

jämförelser mellan de olika rehabiliteringsmodellerna.  

 Viktigt att ha i åtanke är att detta kapitel behandlar den modell som var gällande innan 

rehabiliteringskedjan infördes. Det som nu beskrivs är alltså inte gällande rätt idag. Istället ska 

det ses som en historisk tillbakablick som möjliggör jämförelser och analyser. Nedan följer en 

redogörelse för ”steg-för-steg-modellen”.       

3.2 ”Steg-för-steg-modellen” 

 

”Steg-för-steg-modellen” infördes i dåvarande 3 kap. 7 § AFL och är ett rättsligt 

tillvägagångssätt för att konstatera huruvida rehabiliteringsåtgärder ska sättas in och om 

sjukersättning ska betalas ut till den försäkrade.
72

 Modellen är utformad som ett antal frågor 

vilka tillämparen i tur ordning ska besvara när han bedömer den försäkrades arbetsförmåga 

med olika arbeten som grund. Modellen är utformad så att om svaret på första frågan/steget är 

ja så behöver ingen ytterligare prövning göras. Om svaret är nej så går man vidare till nästa 

steg. Som grund för ställningstagandena ska Försäkringskassan utöver det medicinska 

underlaget och individens försäkran också ha arbetsgivarens rehabiliteringsutredning.  

 Modellens olika steg kommer i det följande att beskrivas.
73

  

Steg 1  

 

Kan den försäkrade utföra sitt vanliga arbete efter nödvändig behandling och konvalescens? 

 

I det första steget bedöms arbetsförmågan i förhållande till i vilken utsträckning den 

försäkrade har förmåga att utföra sitt vanliga arbete, alternativt annat lämpligt arbete som 

arbetsgivaren tillfälligt erbjuder den anställde. Den försäkrade kan beviljas sjukpenning ifall 

han eller hon inte kan utföra sitt vanliga arbete men bedöms kunna göra det efter behandling 

och konvalescens.  

Steg 2 

 

Kan den försäkrade utföra sina nuvarande arbetsuppgifter efter viss rehabilitering eller 

anpassning av arbetsuppgifterna? 

 

I steg två är frågan om den försäkrade kan återgå till sitt vanliga arbete. Bedömningen beror 

på vilka, och hur omfattande, åtgärder som behövs för att en återgång ska vara möjlig. 
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 Det följande bygger på prop. 1996/97:28 s. 18. 
73 Det följande bygger SOU 2006:107 förutom där annat anges.  
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Sjukpenning betalas ut under den tid nödvändiga åtgärder vidtas, dock bara undantagsvis 

längre än tre månader.  

 Enligt propositionen är åtgärder som till exempel fysisk anpassning av arbetsplatsen, 

exempelvis i form av en anpassad arbetsstol eller liknande att anse som en åtgärd av 

begränsad omfattning som gör att den försäkrade kan bedömas i förhållande till återgång till 

sitt vanliga arbete.
74

 I samma proposition lyfter regeringen fram att rehabilitering för återgång 

till det vanliga arbetet inte alltid bör vara det alternativ som kommer före nästa alternativ (steg 

3), som handlar om att omplacera arbetstagaren till ett annat arbete hos arbetsgivaren utan 

föregående rehabilitering. Omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra vilket av stegen 

som är lämpligast.   

Steg 3 

 

Kan den försäkrade utföra och få andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare utan extra 

insatser? 

 

Detta steg används när det har fastställts att den försäkrade inte kan återgå till sitt vanliga 

arbete, men det finns möjlighet att få ett annat arbete hos sin nuvarande arbetsgivare. 

Arbetsförmågan bedöms alltså i förhållande till det nya arbetet. Sjukpenning kan betalats ut 

under nödvändig behandling och konvalescens, men betalas inte ut i avvaktan på att arbetet 

blir tillgängligt.  

Steg 4    

  

Kan den försäkrade få andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare efter viss utbildning eller 

rehabiliterande insatser? 

 

Prövningen i detta steg sker med utgångspunkt i den begränsade tid som 

rehabiliteringsersättning kan betalas ut. Detta innebär att de rehabiliteringsinsatser som kan 

komma i fråga får pågå i högst ett år. Det bör också vara klarlagt att den försäkrade efter 

avslutad rehabiliteringsinsats eller utbildning erbjuds ett arbete hos arbetsgivaren. 

 Om svaret på denna fråga är ja så utgår sjukpenning under nödvändig behandling och 

konvalescens samt rehabiliteringsersättning under ett år.
75

 Dessutom kan kostnadsersättning 

för arbetsanpassningen utbetalas. Ersättning under väntan på att det aktuella arbetet blir 

tillgängligt utgår dock inte.    

Steg 5  

 

Kan den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, utan 

extra insatser? 

 

Detta steg blir aktuellt om det inte finns något lämpligt arbete för den försäkrade inom ramen 

för arbetsgivarens verksamhet. Om den försäkrade då, trots sin sjukdom, kan klara ett på 

arbetsmarknaden normalt förekommande arbete har hon eller han inte rätt till ersättning från 

sjukförsäkringen. Den försäkrade bedöms vara arbetsför även om arbetet i fråga inte finns 

direkt tillgängligt för honom eller henne.  
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 Det följande bygger på prop. 1996/97:28 s. 19. 
75 Det följande bygger på Vahlne Westerhäll m fl, Rehabiliteringsvetenskap (2006), s. 106. 
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Steg 6  

 

Kan den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete efter 

vissa rehabiliterande insatser till exempel utbildning eller omskolning? 

 

Även i detta steg sker prövningen med utgångspunkt i de tidsramar som finns för 

rehabilitering, vilket innebär att rehabiliteringen inte får ta mer än ett år i anspråk. Syftet med 

rehabiliteringsinsatserna ska i detta fall vara att göra den försäkrade rustad för att klara ett 

lämpligt arbete på arbetsmarknaden. Om det inte finns ett lämpligt arbete ledigt efter avslutad 

rehabilitering, men den försäkrade bedöms som förmögen att utföra ett sådant jobb, betalas 

inte längre ersättning från sjukförsäkringen.  

Steg 7 

 

Är den försäkrade arbetsoförmögen för minst ett år eller varaktigt? 

 

Om utredningen visar att den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt och att nedsättningen kan 

antas pågå i mer än ett år, ska Försäkringskassan pröva om sjukpenningen ska bytas ut mot 

sjukersättning eller aktivitetsersättning. Innan denna prövning görs ska det vara klarlagt att 

den försäkrade inte har någon arbetsförmåga som kan tas tillvara på arbetsmarknaden, och att 

alla rehabiliteringsmöjligheter för tillfället är uttömda.  

Avslutande om ”steg-för-steg-modellen”  

 

I regeringens propositioner
76

 framgår att den enda tidsgräns som finns i ”steg-för-steg-

modellen” är att det senast ett år efter den första sjukdagen ska vara utrett om den försäkrade 

kan utföra ett normalt förkommande arbete på arbetsmarknaden. Denna tidsgräns infördes för 

att strama upp Försäkringskassans handläggning av de långa sjukfallen.  

Prövningen som sker enligt ”steg-för-steg-modellen” ligger också till grund för 

prövningen i rehabiliteringskedjan. Prövningen från dag 90 i rehabiliteringskedjan motsvarar 

steg 1-4 i ”steg-för-steg-modellen” och prövningen efter dag 180 motsvarar steg 1-6.
77

 

 En beskrivning av dåvarande gällande rätt har nu gjorts. Denna modell lämnas för 

tillfället, men kommer senare diskuteras i samband med analysen.   
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 Prop. 2002/03:89 s. 46 f och prop. 2007/08:136 s. 49 f. 
77 Prop. 2007/08:136 s. 61 och 66. 
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4 Uppsägning, omplacering och arbetsledningsrätt 

4.1 Anställningsskydd vid sjukdom 

4.1.1 Introduktion 

 

Uppsägning, omplacering, arbetsskyldighet samt arbetsledningsrätt inom den traditionella 

arbetsrätten kommer nu behandlas för att se hur reglerna ser ut för friska arbetstagare, det vill 

säga arbetstagare som inte befinner sig i en rehabiliteringsprocess. För att se om de 

arbetsrättsliga begreppen genomgått en förändring till följd av de socialförsäkringsrättsliga 

reglerna syftar genomgången nedan till att ge underlag för en sådan analys. 

4.1.2 Remissinstansernas syn på anställningsskyddet i rehabiliteringskedjan 

 

Regeringen gör i propositionen bedömningen att anställningsskyddet vid sjukdom inte 

påverkas av införandet av rehabiliteringskedjan. Det görs dock andra bedömningar av 

remissinstanserna. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) menar att arbetsrätten urholkas 

och att anställningsskyddet försämras för personer med sjukdom. LO menar att förslaget i 

praktiken urholkar rehabiliteringsansvaret som arbetsgivare samt Försäkringskassan har enligt 

SFB och arbetsgivare i AML och att sådana förändringar inte kan accepteras. Sveriges 

akademikers centralorganisation (SACO) ser risken att arbetsgivaren på ett tidigt stadium gör 

bedömningen att lämpliga arbetsuppgifter eller omplaceringsmöjligheter inte finns och 

därmed snabbare kan avsluta anställningen. Även Arbetsdomstolen uttalar sig och menar att 

förslaget kan leda till en situation där arbetstagaren inte kan sägas upp av arbetsgivaren men 

är utan lön och sjukpenning. Därmed kan arbetstagaren bli tvungen att säga upp sin 

anställning för möjligheten att få annan ersättning.
78

  

4.1.3 Saklig grund för uppsägning till följd av sjukdom 

 

En uppsägning från arbetsgivaren kan enligt LAS regler om uppsägning endast göras om den 

är sakligt grundad. Saklig grund kan hänföra sig till organisatoriska förhållanden i 

verksamheten eller skäl som berör arbetstagaren personligen. Om en arbetstagare blir uppsagd 

på grund av bristande arbetsförmåga till följd av sjukdom tillhör det kategorin personliga 

skäl.
79

 

Saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl berörs inte närmare i lagen 

förutom att det finns två undantag där saklig grund inte föreligger. För det första är det är inte 

saklig grund för uppsägning om det är skäligt att arbetsgivaren förebereder annat arbete hos 

sig. För det andra utgör en verksamhetsövergång inte saklig grund för uppsägning.
80

  

Anledningen till att begreppet ”saklig grund” inte preciserats i lagtexten beror på att det 

bedömdes vara omöjligt att göra. Domstolen ska istället göra en helhetsbedömning av 

samtliga föreliggande orsaker. Det finns en väl utvecklad praxis från Arbetsdomstolen som 

ger vägledning och belyser begreppet saklig grund vid uppsägning.
81

 En genomgång av praxis 

från Arbetsdomstolen görs i nästkommande avsnitt. 

I förarbetena till 1974 års LAS framhålls olika uppsägningsgrunder som kan finnas.
82

 En 

huvudgrupp av förhållanden där arbetstagare kan bli uppsagda av personliga skäl är då 

                                                             
78 Prop. 2007/08:136 s. 71 f. 
79 A prop. s. 42 f. 
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 7 § LAS 
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 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 134. 
82 Följande bygger på prop. 1973:129 s. 126 och Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 275. 
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arbetstagaren av orsaker som ålder, nedsatt arbetsförmåga, sjukdom och dylikt får svårigheter 

att fullgöra sina arbetsuppgifter. Det framhålls att den principiella inställningen är att 

omständigheter av det slaget inte ska utgöra saklig grund för uppsägning. Det är vanligt att 

äldre arbetstagare på grund av ålder inte är lika effektiva eller orkar lika mycket som de 

yngre. Det är dock av största vikt att de får stanna kvar i arbete, det samma gäller för 

arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller handikapp. Denna 

grupp ska ges en särskild tolerans för sämre prestationer och arbetsgivaren måste i större 

utsträckning visa hänsyn till dem jämfört med andra anställda. Som regel bör istället vara att 

arbetsgivaren vidtar åtgärder för att dessa arbetstagare ska kunna fortsätta. Exempel kan vara 

åtgärder för att underlätta arbetet eller förflyttning till arbete som är mindre krävande. Detta är 

av stor praktisk betydelse vid en bedömning.  

Arbetsgivaren har som tidigare diskuterats en hel del skyldigheter när det kommer till 

rehabilitering och arbetsanpassning.
83

 Det har betonats att det är mycket viktigt att 

arbetsgivaren gör allt som är möjligt för att få anställningen att bestå. Det framhålls även att 

en uppsägning från arbetsgivaren under tiden då rehabiliterings- och 

arbetsanpassningsåtgärder pågår knappast ska bedömas som sakligt grundad.
84

 

Vad som ligger i en arbetsgivares ansvar vid rehabilitering får avgöras efter en 

bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Där vägs omständigheter från både 

arbetstagarens och arbetsgivarens sida in i bedömningen. Vid en närmare prövning av vad 

som ligger i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar görs det med utgångspunkt i 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsreglerna i SFB och AML (tidigare gjordes således 

bedömningen utifrån AFL och AML).
85

 

Ålder och sjukdom kan medföra en varaktig nedsättning av arbetsförmågan till den grad 

att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. I sådana 

fall bör enligt förarbetena den nedsatta arbetsförmågan kunna åberopas som skäl till en 

uppsägning. Vidare framhålls att uppsägning vid sjukdom inte bör ske innan arbetstagaren har 

fått rätt till sjukbidrag eller förtidspension enligt AFL. I varje fall bör det inte bli aktuellt så 

länge arbetstagaren har sjukpenning från Försäkringskassan.
86

 

Saklig grund för uppsägning enligt LAS föreligger alltså i princip inte vid sjukdom 

förutom när det handlar om en varaktig nedsättning av arbetsförmågan som medför att något 

arbete av betydelse för arbetsgivaren inte kan utföras av arbetstagaren.  

Westregård beskriver i sin artikel att det under 1990-talet uppkommit ett stort antal fall 

till Arbetsdomstolen där detta har behandlats. Rättspraxis har dock visat att uppsägning på 

grund av att arbetstagaren inte har kunnat utföra något arbete av värde för arbetsgivaren anses 

vara saklig grund för uppsägning, oberoende av om arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt 

eller inte.
87

 

4.1.4 Rättspraxis från Arbetsdomstolen 

 

Arbetsdomstolen har i sin dömande verksamhet utvecklat en omfattande rättspraxis där 

uppsägningar i samband med sjukdomsärenden behandlas. En genomgång av delar av denna 

praxis ger en bättre inblick i hur lagstiftningen har tolkas och bör tolkas i liknande fall. Då det 

finns en mycket omfattande praxis på området kommer det göras ett urval, genomgången är 

alltså inte heltäckande. Utfallet i domarna har varierat, både fall när arbetstagarsidan fått rätt 

(vanligtvis då saklig grund inte föreligger) och när arbetsgivarens sida fått rätt (vanligtvis då 

                                                             
83 Se punkt 2.2.2. 
84 Prop. 1990/91:140 s. 52 f. 
85

 Prop. 2007/08:136 s. 43 f. 
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 Prop. 1973:129 s. 127. 
87 Westregård, En analys av samspelet mellan arbetsrätt och rehabiliteringsregler, s. 883. 
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uppsägningen var sakligt grundad) kommer att behandlas. Huvudregeln är som beskrivits att 

sjukdom inte är saklig grund för uppsägning förutom där arbetstagaren inte längre kan utföra 

något arbete av värde för arbetsgivaren. 

 
AD 2014 nr 26 behandlar ett fall där en arbetstagare blev uppsagd med motiveringen att han 

inte längre kunde utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Fackförbundet yrkade 

bland annat att uppsägningen skulle förklaras ogiltig med motiveringen att arbetsförmågan 
var nedsatt till följd av hans sjukdom, sömnapné. Bolaget hade letat efter arbetsuppgifter 

som var lämpliga men även mycket enkla arbetsuppgifter kunde inte utföras på ett bra sätt. 

De anförde också att om någon annan arbetstagare hade presterat liknande hade samma 
åtgärd varit aktuell. Arbetsdomstolen avslog förbundets talan och kom fram till att 

uppsägningen var sakligt grundad. Arbetsprestationen bedömdes av Arbetsdomstolen 

understiga vad bolaget normalt kunde kräva. Arbetstagaren hade under flera år tillbaka haft 

anpassade arbetsuppgifter samt arbetstid och det fanns ingen anledning att tro att 
arbetsprestationen skulle öka med utökade åtgärder av sådant slag.  

AD 1987 nr 164 handlar om ett tidningsbud som led av en sjukdom vilken gjorde det 

svårt för honom att komma igång på morgonen. Arbetstagaren varnades vid flera tillfällen 
av arbetsgivaren på grund av sen ankomst till arbetet. Anställningen sades upp vid två 

tidigare tillfällen av sådana orsaker men återkallades för att arbetstagaren bättrade sig. En 

uppsägning skedde till slut med motiveringen att arbetstagaren misskött sig vid flertalet 
tillfällen och att det var av största vikt att tidningarna kom ut i tid. Talan väcktes i 

tingsrätten där det yrkades att arbetsgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att 

underlätta arbetet eller berett arbetstagaren annat arbete. Arbetsgivaren delade inte 

uppfattningen utan menade att uppsägningen var sakligt grundad. Tingsrätten avslog talan 
och menade att uppsägningen var sakligt grundad varpå domen överklagades till 

Arbetsdomstolen. Arbetstagaren yrkade i första hand att förseningarna inte var av så 

allvarlig art för att en uppsägning skulle ske och i andra hand att tillräckliga åtgärder för att 
hjälpa honom inte vidtagits. Arbetstagaren angav också att han var drabbad av sjukdom och 

var till två tredjedelar sjukskriven och att bolaget var medveten om detta tillstånd. 

Arbetsdomstolen fastställde tingsrättens dom och menade att alla omständigheter 
sammantaget får anses ligga till grund för uppsägningen. 

AD 2011 nr 41 berör saklig grund för uppsägning av en arbetstagare anställd som 

husfruassistent på ett hotell och som på grund av sitt hälsotillstånd inte kunde utföra något 

arbete av betydelse. Bolaget genomförde en organisationsförändring under vilken 
arbetstagaren var sjukskriven på grund av en handledsskada. Förändringen medförde att 

arbetstagarens arbetsuppgifter rationaliserades bort. Vid uppsägningen menade 

arbetsgivarparten att arbetstagaren inte kunde utföra något arbete av betydelse för 
arbetsgivaren. Det fanns inga arbetsuppgifter som kunde erbjudas på grund av varaktig 

sjukdom. Två rehabiliteringsutredningar och en omplaceringsutredning gjordes, dock utan 

resultatet att arbetstagaren kunde fortsätta arbeta. Arbetet var antingen för fysiskt krävande 

eller hade formella krav som arbetstagaren saknade. Arbetsdomstolen fann att det fanns fog 
för att arbetstagaren inte kunde utföra de arbetsuppgifter som kunde erbjudas. Arbetsgivaren 

hade heller inte brustit i sitt omplacerings- eller rehabiliteringsansvar och Arbetsdomstolen 

bedömde uppsägningen som sakligt grundad. 
Rättsfallet AD 2002  nr 32 handlar om en brandman i Skövde som arbetat över 30 år i 

yrket. Rök och kemdykning är en av brandmännens arbetsuppgifter som kräver särskilda 

krav på att vara fullt frisk och ha god fysik, det görs också fysiska tester regelbundet. 
Arbetstagaren i fråga brukade inte ha problem med testerna fram tills det att han år 1997 inte 

klarade av dem på grund av hjärtproblem. Arbetstagaren fick då inte delta i 

utryckningstjänst utan fick andra arbetsuppgifter och tillfälle att träna upp sin fysik. Två år 

senare godkändes han på testerna igen och fortsatte arbetet i vanlig ordning tills det att han 
år 2000 åter misslyckades med testerna. Till följd av detta blev han uppsagd av personliga 

skäl. Fackets inställning är att uppsägningen inte var sakligt grundad då räddningstjänsten 

inte fullgjort sina skyldigheter i rehabiliterings- och arbetsanpassningsarbetet och att 
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arbetstagaren kunde utföra arbete av stor betydelse. Räddningstjänsten menar att den är 

sakligt grundad med motivationen bristande arbetsförmåga, möjlighet till fysisk träning har 

givits, omplacering har prövats men inte varit möjlig samt att anpassning av arbetsuppgifter 
så att han inte skulle behöva utföra rök och kemdykning inte skulle vara möjlig. 

Arbetsdomstolen menar att i sådana här fall är det befogat att ställa särskilt höga krav på att 

vidta åtgärder för att arbetstagaren ska kunna fortsätta arbeta. Det fanns förslag på arbete av 
betydelse som kunde utföras som arbetsgivaren inte fullt ut beaktat, till exempel delta i 

räddningstjänstens förebyggande arbete. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att 

uppsägningen inte var sakligt grundad för att skyldigheten att utreda fortsatt möjlighet till 

arbete inte fullgjorts.   
AD 2010 nr 79 handlar om en arbetstagare på Svensk bilprovning som hade varit 

sjukskriven och ville återgå till sitt arbete efter att sjukpenningen dragits in. Arbetstagaren 

hade lungproblem som medförde att han blev tröttare, fick huvudvärk samt lättare blev 
andfådd. Han hade även problem med nacken. Från och med 2004, då ohälsoproblemen 

började, fram till 2009 var arbetstagaren sjukskriven på antingen hel- eller deltid. I april 

2009 beslutade Försäkringskassan att sluta utbetala sjukpenning eftersom det enligt deras 
bedömning inte fanns en nedsättning av arbetsförmågan av minst en fjärdedel. 

Bedömningen gjordes i förhållande till hela den reguljära arbetsmarknaden. Arbetstagaren 

inställde sig då till arbete men vägrades detta med hänvisning till att inget arbete kunde 

utföras och blev senare uppsagd på samma grund. Facket menade att uppsägningen inte var 
sakligt grundad och att arbetsförmåga som besiktningstekninker vid uppsägningstillfället 

funnits. Det skulle också ha funnits möjlighet att vidta anpassningsåtgärder för att underlätta 

arbetet. Vidare anfördes att  det med  hänsyn till hans ålder och långa anställningstid var 
skäligt att ställa extra höga krav till att vidta åtgärder för att anställningen skulle bestå. 

Arbetsgivarparterna anförde att uppsägningen var sakligt grundad. På grund av sina 

hälsoproblem kunde han inte utföra något arbete av betydelse. Någon möjlighet att 

omplacera, vidta ytterligare rehabilitering eller anpassa arbetsuppgifterna hade enligt dem 
inte funnits. 

Arbetsdomstolen konstaterade med hänsyn till arbetets beskaffenhet att det var oskäligt 

att utföra anpassningsåtgärder i större utsträckning. Kärnan i tvisten blev istället vilken 
arbetsförmåga som fanns vid tidpunkten för uppsägningen i bedömningen om saklig grund 

förelåg. Omfattande utredningar angående arbetstagarens hälsotillstånd fanns men inget som 

kunde hänföras till tidpunkten för uppsägningen. Denna oklarhet gjorde att uppsägningen 
inte ansågs vara sakligt grundad. Arbetsgivaren kunde vid tiden för uppsägningen inte 

bevisa att arbetstagaren inte kunde utföra något arbete av betydelse. 

 

Genomgången visar att nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom inte i sig utgör saklig 

grund för uppsägning, förutom där arbetstagaren inte kan utföra något arbete av värde för 

arbetsgivaren. Stor vikt vid bedömningen om en uppsägning är sakligt grundad läggs vid om 

arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter gällande arbetsanpassning och rehabilitering. Om 

oklarheter eller brister finns tolkas det till nackdel för arbetsgivaren. 

4.2 Omplacering enligt arbetsrätten 

4.2.1 Introduktion 

 

Omfattande omplaceringar och omflyttningar för sjuka arbetstagare förekommer inom 

rehabiliteringskedjan, till exempel ska det efter 90 dagar beaktas om arbetstagaren kan få 

försörjning genom omplacering till ett annat arbete hos arbetsgivaren (27 kap. 47 § SFB) och 

efter 180 dagar ska det även i bedömningen om rätt till sjukpenning föreligger beaktas om 

arbetsförmåga för förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden finns 

(27 kap. 48 § SFB). Omplaceringsregler och arbetsskyldighet inom den traditionella 

arbetsrätten kommer nu att behandlas. 
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Arbetsgivarens arbetsledningsrätt & arbetstagarens arbetsskyldighet 

 

Arbetsgivaren har inom vissa ramar rätt att ensidigt bestämma över vilka arbetsuppgifter som 

arbetstagaren är skyldig att utföra, samt när och hur de ska utföras. Det betecknas som 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt, rätten att leda och fördela arbetet. För att klarlägga 

arbetsledningsrättens gränser brukar ramen för anställningen diskuteras. Inom ramen för 

anställningen har arbetsgivaren rätt att ensidigt leda och fördela arbetet, alltså ta 

arbetsledningsbeslut. Arbetsledningsrätten sträcker sig inte utöver ramen för anställningen, 

utan en sådan omplacering kan vara att likställa med en uppsägning eller ett avskedande och 

LAS regler om avveckling ska följas.
88

 

Arbetsledningsrätten har sin bakgrund i den så kallade decemberkompromissen år 1906. 

Arbetstagarsidan accepterade där arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet och 

arbetstagarnas rätt att vara organiserade erkändes av arbetsgivarsidan. Innan 

decemberkompromissen var arbetsledningsrätten inte rättsligt reglerad utan upprätthölls 

genom arbetsgivarpartens överlägsna ställning.
89

 

Ett arbetsledningsbeslut där arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetstid varaktigt förändras 

kallas omplacering. En tillfällig förändring av till exempel arbetsuppgifter eller arbetstid 

kallas omflyttning och den rätten är mer vidsträckt än vid en omplacering som är permanent.
90

 

Någon allmän lagreglering som reglerar arbetstagares arbetsskyldighet finns inte att tillgå 

utan finns uttryckt i praxis från Arbetsdomstolen. Som utgångspunkt är arbetstagare skyldiga 

att utföra de arbetsuppgifter de åtagit sig i anställningsavtalet. Vilken arbetsplats och arbetstid 

bestäms också som utgångspunkt i det som åtagits. Detta gäller så länge åtagandena inte 

strider mot tvingande regler i till exempel lag eller kollektivavtal. Det arbetstagaren åtagit sig 

att utföra i anställningsavtalet benämns som den primära arbetsskyldigheten. 

 Anställningsavtalet sätter dock inte den yttersta gränsen utan det finns regler som gör att 

arbetsgivaren därutöver kan kräva att arbetstagaren utför annat arbete. Befogenheten hos 

arbetsgivaren att omplacera arbetstagare kan begränsas, preciseras eller utvidgas genom 

kollektivavtal. Även genom enskilda avtal kan arbetsgivarens omplaceringsbefogenhet 

begränsas. I ett personligt avtal är det dock inte tillräckligt att det avtalas om vilka 

arbetsuppgifter arbetstagaren ska utföra. Det måste även finnas med att arbetstagaren inte är 

skyldig att utföra vissa arbetsuppgifter.
91

 

4.2.2 29/29-principen 

 

Ett känt rättsfall, AD 1929 nr 29, har fått stort prejudikatvärde och ligger till grund för den så 

kallade 29/29-principen. Domen behandlar arbetsskyldigheten för arbetare på LO/Svenskt 

Näringslivs område.   
 

AD 1929 nr 29 rörde en tvist om huruvida arbetstagarna på ett pappersbruk var skyldiga att 

utföra större reparationsarbeten på sin arbetsplats. Arbetstagarna på pappersbruket ansåg att 

dessa uppgifter var så omfattande att det snarare rörde sig om bygg- och industriarbeten, 

varvid man ansåg att dessa arbeten inte omfattades av kollektivavtalet. Arbetsdomstolen 
konstaterar dock att vissa kategorier av anställda (som arbetade med liknande uppgifter till 

vardags) var skyldiga att utföra dessa arbeten, medan driftsarbetare inte kunde åläggas den 

skyldigheten då de saknade rätt yrkeskvalifikationer. I domen kan vi utläsa att en 
kollektivavtalsbunden arbetstagare: 
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”…är skyldig att mot de avtalsenliga löneförmåner, som gälla för det arbete, vari han 

är anställd, utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt 

samband med dennes verksamhet och kan anses falla inom vederbörande arbetares 

allmänna yrkeskvalifikationer.” 

 

Ur 29/29-principen dras tre gränslinjer för arbetstagarens arbetsskyldighet. För att 

arbetstagaren ska vara skyldig att att utföra arbetet ska det ha ett naturligt samband med 

arbetsgivarens verksamhet, utföras för arbetsgivarens räkning samt falla inom arbetstagarens 

allmänna yrkeskvalifikationer.
92

 

Kravet på att arbetet ska ske för arbetsgivarens räkning innebär främst att arbetsgivaren 

inte kan föra över sina skyldigheter enligt anställningsavtalet till en annan arbetsgivare utan 

arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren är alltså inte skyldig att utföra arbete under sådana 

förhållanden att han kan anses som arbetstagare hos en annan arbetsgivare. Dock så hindrar 

inte regeln att arbetstagaren enligt arbetsgivarens order ska utföra arbete under någon annans 

ledning om det sker i arbetsgivarens intresse. 

 Naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet innebär inte att arbetstagaren är 

skyldig att utföra allt arbete som faller inom verksamheten som arbetsgivaren bedriver. Kravet 

på naturligt samband har Arbetsdomstolen låtit sammanfalla med kollektivavtalets 

tillämpningsområde. En arbetare har till exempel inte skyldighet att utföra arbete som faller 

under tjänstemäns kollektivavtal och vice versa. Detta gäller dock inte om arbetstagaren 

omfattas av ett medarbetaravtal, det vill säga ett kollektivavtal som gäller alla arbetstagare på 

arbetsplatsen. Ett medarbetaravtal kan träffas på både förbundsnivå samt lokal nivå. 

Verksamheten som arbetsgivaren bedriver sätter inte den yttersta gränsen för arbetstagarens 

arbetsskyldighet. Om verksamhetsinriktningen förändras omfattar arbetsskyldigheten även de 

nya arbetsuppgifterna som uppkommit i och med förändringen av inriktning.  

Arbetstagare kan inte tvingas att utföra arbete som han eller hon inte klarar av på grund 

av till exempel bristande utbildning. Arbete som ligger inom arbetstagarens allmänna 

yrkeskvalifikationer kan endast bli aktuellt. Detta krav har i praktiken liten betydelse av skälet 

att arbetsgivaren normalt inte är intresserad av att ge en arbetstagare arbetsuppgifter denne 

inte klarar av. 

 
En dom som tydligt visar hur man tillämpar de tre gränslinjerna för arbetsskyldighetens 
omfattning är AD 1980 nr 51. Här ifrågasätter en sjuksköterska en omplacering från 

sjukhuset där hon jobbade till ett närliggande äldreboende. I detta fall fann Arbetsdomstolen 

att omplaceringen var okej. Arbetet utfördes fortfarande för arbetsgivarens räkning. 
Dessutom ansåg man att arbetet föll inom arbetstagarens yrkeskvalifikationer, eftersom 

arbetsuppgifterna i väsentlig mån inte skiljde sig från den tidigare arbetsplatsen. Dessutom 

menar Arbetsdomstolen att det nya arbetet står i ett naturligt samband med arbetsgivarens 
verksamhet. I och med att omplaceringen hamnar inom 29/29-principens tre gränslinjer 

anser Arbetsdomstolen att omplaceringen är acceptabel.
93    

 

För offentligt anställda gäller också 29/29-principen som utgångspunkt vid bestämmande av 

arbetsskyldigheten. Dock med en skillnad. Kravet på att arbetsuppgifterna ska falla inom 

arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer skiljer sig för anställda inom offentlig sektor. 

Här diskuteras istället frågan om anställningen förändras i grunden eller med andra ord om 

arbetstagaren i realiteten får en annan anställning än tidigare. I bedömningen av om 

anställningen förändras i grunden görs en jämförelse mellan de nya och de gamla 
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arbetsuppgifterna. Alltså jämförs de nya arbetsuppgifterna med den primära 

arbetsskyldigheten. Den primära arbetsskyldigheten sätter här inte någon yttre gräns för 

arbetsskyldigheten men utgör en utgångspunkt för bedömningen om anställningen förändrats i 

grunden. 

För privatanställda tjänstemän gäller 29/29-principen som utgångspunkt vid 

bedömningen av arbetsskyldigheten. Kriterierna naturligt samband med arbetsgivarens 

verksamhet och att arbetet ska utföras för arbetsgivarens räkning gäller. Att ge arbetstagare 

andra arbetsuppgifter är här svårare då arbetstagaren ofta är knuten till en viss befattning. 

4.2.3 Geografisk omplacering 

 

Den så kallade 29/29-principen är en generell utfyllande regel vid förändringar av 

arbetsuppgifter. Angående arbetsskyldighetens geografiska omfattning finns inte någon 

liknande regel att tillgå.
94

 Vid tvister om arbetsskyldighetens geografiska omfattning söker 

domstolen om frågan finns reglerad i kollektivavtal eller personligt avtal. Vid avsaknad av 

sådant söker domstolen vägledning av medvetna förutsättningar som tillämpligt 

kollektivavtalet vilar på samt branschpraxis, seder och bruk hos arbetsgivaren. En tvist där 

branschpraxis, seder och bruk hos arbetsgivaren får betydelse är ofta då detta visar att arbetet 

brukar göras av en viss kategori anställda. 

 Där de beskrivna faktorerna inte ger någon vägledning utgår man från att anställningen 

inte är knuten till någon specifik arbetsplats. Arbetsgivaren har då rätt att geografiskt 

omplacera arbetstagaren inom vissa ramar. En arbetstagare är både tillfälligt och permanent 

skyldig att godta en omplacering till annan arbetsplats på samma eller närliggande ort. Detta 

är något som har starkt stöd i praxis från Arbetsdomstolen. Däremot bör en längre förflyttning 

än så inte accepteras. Det kan tolkas som att en omplacering med bekvämt pendlingsavstånd 

är tillåten om det inte framgår annat i det enskilda fallet. 

 
Frågan om geografisk omplacering kom upp till prövning i AD 1983 nr 156. En 

socialarbetare ansågs vara skyldig att arbeta i en grannkommun då hemkommunen hade ett 
samarbetsavtal med dem. Utförandet av arbetet föll under den ordinarie verksamheten och 

arbetstagaren tvingades inte att byta arbetsgivare. Arbetsdomstolen ansåg att 

samarbetsavtalet följdes och att arbetet då föll inom ramen för arbetsskyldigheten. 

Arbetstagaren i fråga var anställd i hemkommunen men tjänstgjorde rent praktisk i 
grannkommunen. Sammantaget bedömde Arbetsdomstolen att det förelåg en 

arbetsskyldighet för arbetstagaren i den beskrivna situationen. 

4.2.4 Inskränkningar i arbetsledningsrätten 

 

En arbetsgivare kan alltså inom ramen för arbetstagarens anställning utnyttja sin 

arbetsledningsrätt och förändra till exempel arbetsuppgifter eller arbetsplats. Om detta sker 

inom den fria beslutanderätten finns det i regel inte någon möjlighet att pröva frågan rättsligt. 

Från principen att arbetsledningsbeslut inte kan angripas rättsligt finns dock en del undantag.  

Bastubadarprincipen  

 

Ett exempel på en begränsning i arbetsledningsrätten är den så kallade bastubadarprincipen.
95

 

Bastubadarprincipen härrör från AD 1978 nr 89 och innebär att arbetsgivaren måste uppvisa 

godtagbara skäl till vissa särskilt ingripande omplaceringar trots att de ligger inom ramen för 

                                                             
94

 Det följande bygger på Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 220 f. 
95

 Följande bygger på Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 228 f och Iseskog, Omplacering, s. 
126-135. 



38 
 

anställningen. Detta gäller dock endast omplaceringar av personliga skäl. Motivet till 

principen var enligt Arbetsdomstolen anställningsskyddets utveckling. Vid en del särskilt 

ingripande omplaceringar kan de negativa effekterna innebära att omplaceringen inte skiljer 

sig så mycket från en uppsägning. Att det vid sådana fall krävs godtagbara skäl är i syfte att 

fylla ut en lucka i anställningsskyddet. Prövningen om omplaceringen är särskilt ingripande 

görs på objektiva grunder och stor vikt läggs på om lön och andra anställningsförmåner 

försämrats.  

Godtagbara skäl innebär att arbetsgivaren måste uppge skälen för omplaceringen och att 

skälen måste vara acceptabla. Skälen måste också ha relevans för anställningsförhållandet och 

får inte vara osakliga eller ovidkommande. Samarbetsproblem mellan arbetstagare har ansetts 

vara godtagbara skäl för att omplacera en arbetstagare. Vid en prövning om godtagbara skäl 

föreligger innehåller prövningen en bedömning av om omplaceringen är en rimlig påföljd för 

den berörde arbetstagarens förseelse. Bastubadardomen blev mycket kritiserad. Det 

ifrågasattes om det var domstolens uppgift att utveckla nya rättssatser i sådan utsträckning. 

Till följd av detta ges bastubadarprincipen ett snävt användningsområde i praxis från 

Arbetsdomstolen. 

 En arbetsgivares omplaceringsbeslut kan alltså underkastas rättslig prövning trots att 

omplaceringen ligger inom arbetsskyldighetens gränser. Bastubadarprincipen utgjorde en 

betydande förändring av rättsläget när den kom till år 1978 och utgör en allmän 

rättsgrundsats. Principen är att betrakta som en dold klausul i kollektivavtalet och om 

arbetstagaren inte är organiserad i något fackförbund, en dold klausul i dennes 

anställningsavtal.
96

 

 
I AD 2003 nr 76 kom frågan om en särskilt ingripande omplacering av personliga skäl som 
kräver godtagbara skäl enligt Bastubadarprincipen upp. Domen handlar om en vårdare på en 

kriminalanstalt som arbetat en längre tid i anstaltens centralvakt. Vårdaren hade 

funktionsansvar som vakthavande. Arbetsgivaren beslutade att utannonsera dessa tjänster 
och vårdaren blev inte längre aktuell för arbete som vakthavande med funktionsansvar. 

Arbetstagaren jobbar sedan som vårdare utan något nämnvärt funktionsansvar i anstaltens 

centralvakt. Arbetsdomstolen bedömde det som att fråntagandet av den vakthavande 

positionen inneburit en väsentlig förändring av hans arbetsuppgifter. Dock sett till 
arbetsuppgifterna och anställningsförhållandena i övrigt var omplaceringen inte så särskilt 

ingripande att det från arbetsgivaren krävde godtagbara skäl. De arbetsledande inslagen som 

vakthavande var inte så framträdande och arbetet som vårdare bör inte undervärderas eller 
uppfattas som okvalificerade. 

 Bastubadarprincipen blev även aktuell i AD 2006 nr 12. Domen handlar om en 

skiftarbetande processoperatör som av personliga skäl blev omplacerad till driftstekniker på 
dagtid. Omplaceringen innebar en lönesänkning delvis på grund av uteblivit skifttillägg. 

Industrifacket menade att ett brott mot det gällande kollektivavtalet begåtts och 

omplaceringen var av personliga skäl samt särskilt ingripande. Därmed menade facket också 

att godtagbara skäl för omplaceringen i enlighet med AD 1978 nr 89 skulle finnas. 
Arbetsgivarparten menade dock att det var riktigt att omplaceringen gjordes av personliga 

skäl och att den innebar särskilt ingripande verkningar. Dock menade arbetsgivarparten att 

godtagbara skäl funnits till att omplacera arbetstagaren till driftstekniker. Arbetstagaren 
hade god kompetens men hade däremot svårt att samarbeta med andra. I utredningen kom 

det fram att det fanns problem i arbetet som driftstekniker men i det tidigare arbetet som 

processoperatör förekom inga problem. Arbetsdomstolen menade att bedömningen skulle 
ligga på arbetet som processoperatör, där det alltså inte funnits några nämnvärda problem.  

Det hade inte funnits sådana samarbetssvårigheter i arbetet som processoperatör som skulle 

utgöra godtagbara skäl för omplaceringen.
97
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Bastubadarprincipen ger sammantaget ett visst utökat skydd mot omplaceringar som ger 

särskilt ingripande verkningar och stor vikt läggs vid om lön och andra anställningsförmåner 

försämrats. Dock har principen givits ett snävt tillämpningsområde och tillämpas restriktivt. 

Arbetsledning i strid med god sed 

 

Arbetsledning får inte ske i strid med god sed eller lagar på arbetsmarknaden, med andra ord 

får den inte utövas godtyckligt eller på annat otillbörligt sätt. Principen kan bli aktuell även i 

fall där omplaceringen inte haft så ingripande verkningar som krävs för att 

bastubadarprincipen ska kunna tillämpas. Förutom vid omplaceringar kan principen användas 

vid andra arbetsledningsbeslut som till exempel vid indragning av ensidiga förmåner eller vid 

hantering av arbetsgivarventiler. Begränsningen syftar till ett beteende från arbetsgivaren som 

verkligen är rättsstridigt och i strid mot allmän moral.
98

 

 
I AD 1983 nr 46 diskuteras arbetsledning i strid med god sed. Fallet handlar i korthet om en 
kvinnlig mentalskötare som omplacerats efter att ha anmält en kollegas misskötsel av en 

patient. Kvinnan polisanmälde sin kollega och uttalade sig kritiskt om denne i massmedia. I 

samband med detta ska motsättningar mellan den kvinnliga mentalskötaren och andra 
anställda ha uppstått. Omplaceringen innebar att hon jobbade i en annan vårdform men med 

annars i stort sett liknande arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen bedömde att det fanns skäl att 

ta upp tvisten i domstol trots att omplaceringen inte varit så ingripande för att 

Bastubadarprincipen skulle tillämpats. Uttalandena i media gjorde att det uppstod en svår 
situation för arbetsgivaren och denne hade rätt att utföra omplaceringen för att 

arbetsförhållandena på avdelningen skulle återgå till det normala. Arbetsdomstolen fann att 

omplaceringen inte stred mot god sed utan var rimlig med hänsyn till omständigheterna.  
 Arbetsledningsrätt i strid med god sed diskuterades även i AD 1991 nr 106. En vårdare 

på ett häkte fick ändrade arbetsuppgifter då det framkommit att denne var medlem i en 

rasistisk organisation samt hade uttalat invandrarfientliga åsikter i massmedia. 
Arbetsdomstolen bedömde att denna åtgärd stred mot god sed då arbetstagaren endast 

utnyttjat sina grundlagsskyddade rättigheter.   

Framprovocerade uppsägningar 

 

En arbetsgivare får inte vidta åtgärder i syfte att få arbetstagaren att själv säga upp sig. I vissa 

fall kan en uppsägning från arbetstagarens sida liknas med en uppsägning eller ett avskedande 

från arbetsgivarens sida enligt principen om provocerade uppsägningar. Det gäller om 

arbetsgivaren har handlat i strid mot god sed på arbetsmarknaden eller på annars otillbörligt 

sätt och arbetstagaren till följd av detta beslutar att säga upp sig. Något direkt syfte från 

arbetsgivarens sida att få till en uppsägning krävs inte. Det räcker med att arbetsgivaren insett 

att hans handlande gjort att en svår situation uppstått med risk att arbetstagaren säger upp sig. 

En framprovocerad uppsägning kan angripas rättsligt och följden för arbetsgivaren kan bli 

skadeståndsansvar och ogiltigförklarande av uppsägningen.
99

 

 
I rättsfallet AD 2008 nr 106 behandlade Arbetsdomstolen frågan om en påstådd 
framprovocerad uppsägning från arbetsgivaren. En yrkeslärare i en kommun fick en skriftlig 

varning för att han hade uppträtt olämpligt gentemot sina elever. Efter händelsen blev 

arbetstagaren sjukskriven och förblev det fram tills det att han med hänsyn till sin hälsa och 

ekonomi frånträdde anställning. Arbetstagarsidan yrkade på att uppsägningen berodde på att 
kommunen inte vidtagit tillräckliga rehabiliteringsåtgärder för att få honom att kunna återgå 
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i arbete. Kommunen var även passiv och detta menade arbetstagarsidan hade varit 

otillbörligt samt i strid mot god sed på arbetsmarknaden och därför skulle jämföras med en 

uppsägning. Arbetstagaren hade efter en tids sjukskrivning inte längre erhållit någon 
sjukpenning. Han var inte heller arbetslös så rätt till arbetslöshetsersättning fanns inte. Det 

Arbetsdomstolen hade att bedöma var om arbetsgivarens handlande/ bristfälliga handlande 

var i strid mot god sed eller annars otillbörligt. Arbetsdomstolen bedömde det inte som en 
framprovocerad uppsägning. 

Även i AD 1985 nr 112 behandlas frågan om framprovocerade uppsägningar. 

Arbetstagaren arbetade som portvakt och till arbetsuppgifterna hörde bland annat att ansvara 

för ett nyckelförråd. Nycklarna fick på grund av säkerhetsskäl inte avlägsnas från 
arbetsplatsen. Portvakten tappade vid ett tillfälle bort en huvudnyckel som en vecka senare 

återfanns. Efter återfinnandet av nyckeln beslutade klinikchefen att portvakten tillsvidare 

inte skulle få tillträde till centralvaktens lokaler under ett utredningsskede. Istället fick 
portvakten utföra inventeringsarbete. Efter det har portvakten varit frånvarande vid flera 

tillfällen och blev senare sjukskriven. Åtgärden bedömdes göras under kränkande former 

och det var inte en så akut situation att det behövdes ett ingripande. Arbetsdomstolen 
menade att arbetsgivaren i och med sitt handlande mot arbetstagaren direkt eller indirekt 

syftat till att få honom att säga upp sig. Arbetsgivaren blev i och med detta 

skadeståndsskyldig.
100

 

 

Avslutningsvis kan konstateras att rättsläget enligt den traditionella arbetsrätten är väl 

utvecklat på området. Det ställs i enlighet med 29/29-pricipen relativt hårda krav vid 

omplaceringar av arbetstagare. Omplaceringar inom 29/29-principens ramar är 

arbetsledningsbeslut som i regel inte kan angripas rättsligt, dock så finns det inskränkningar 

som ger några ytterligare begränsningar för arbetsgivaren vilka beskrivits ovan. 

Bastubadarprincipen är en inskränkning i arbetsledningsrätten som etablerades i AD 1978 nr 

89. Vid vissa särskilt ingripande omplaceringar krävs godtagbara skäl från arbetsgivaren trots 

att omplaceringen ligger inom ramen för anställningen. Syftet med bastubadarprincipen var 

att fylla en lucka i anställningsskyddet.  

 En annan begränsning i arbetsgivarens arbetsledningsrätt är att den inte får ske i strid mot 

god sed på arbetsmarknaden. Begränsningen syftar till beteende hos arbetsgivaren som 

verkligen är rättsstridigt och emot allmän moral. En arbetsgivare får heller inte vidta åtgärder 

som med syfte att en arbetstagare ska säga upp sig själv. Ett sådant beteende kan angripas 

rättsligt utifrån principen om framprovocerade uppsägningar. Arbetsgivaren måste även ta 

hänsyn till principen om geografisk omplacering. En omplacering inom bekvämt 

pendlingsavstånd är tillåten om inte annat framgår i det enskilda fallet. 

 

 
 

 

 

                                                             
100 För vidare praxis se t.ex. AD 2012 nr 30, AD 2009 nr 27 och AD 2006 nr 79.  
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5 Analys och slutsatser 

5.1 Introduktion 

 

Gällande rätt på undersökningsområdet har nu beskrivits och i detta kapitel kommer en analys 

att göras i syfte att besvara frågeställnigarna. Utgångspunkten för analysen är att få svar på de 

frågeställningar som presenterades i inledningen, nämligen: 

 

 Om och i så fall hur påverkar de socialförsäkringsrättsliga reglerna arbetsrätten 

och dess principer på undersökningsområdet? 

 

 Har införandet av de nya reglerna om rehabilitering och sjukskrivning, bland annat 

rehabiliteringskedjan, uppnått sitt syfte? Medverkar dessa regler till att göra det lättare 

eller svårare för arbetsgivare att omplacera och säga upp sjuka arbetstagare? 

 

Analysen är indelad i underkapitel där varje delmoment har analyserats för sig. De slutsatser 

som dragits har redovisats i slutet av varje sådant underkapitel. Anledningen till att det inte 

har skett någon indelning av analysen baserat på de två frågeställningarna är för att en stor del 

av analysen har potential att besvara båda frågeställningarna. Det är alltså svårt att dra en 

gränslinje mellan de två frågeställningarna. Snarare är det så att båda frågeställningarna 

påverkar varandra i viss mån.  

 Inledningsvis kommer de socialförsäkringsrättsliga reglernas inverkan på arbetsrättens 

principer att analyseras. Med detta avses hur reglerna i SFB påverkar innebörden av de 

arbetsrättsliga principer som diskuterats (geografisk omplacering, 29/29-principen, 

framprovocerade uppsägningar och bastubadarprincipen). Dessutom analyseras principen om 

att arbetstagare inte får sägas upp på grund av sjukdom. Därefter kommer en jämförelse att 

göras mellan”steg-för-steg-modellen” och rehabiliteringskedjan att göras.  

5.2 Geografisk omplacering enligt arbetsrätten jämförs med reglerna i SFB 

 

En av de arbetsrättsliga principer som har diskuterats ovan är principen om geografisk 

omplacering som ger vägledning om vilken geografisk förflyttning som en arbetstagare är 

skyldig att acceptera. En jämförande analys kommer att göras mellan denna princip och de 

regler som gäller från och med dag 181 i rehabiliteringskedjan enligt SFB. Detta för att visa 

de komplikationer som eventuellt kan uppstå när de olika regelverken sammandrabbar. 

 Vid tvister om arbetsskyldighetens geografiska omfattning för friska arbetstagare tar 

Arbetsdomstolen till hjälp huruvida frågan finns reglerad i kollektivavtal eller personliga 

avtal. Man tar också hänsyn till branschpraxis samt seder och bruk på arbetsplatsen. Om dessa 

faktorer inte ger någon vägledning utgår man från att anställningen inte är knuten till någon 

specifik arbetsplats. Dock innebär det inte att arbetstagaren har en arbetsskyldighet som 

omfattar hur stor geografisk spridning som helst.  

 Utifrån den praxis som utvecklats i Arbetsdomstolen är att en arbetstagare är skyldig att 

acceptera både en tillfällig och en permanent omplacering till en annan arbetsplats på samma 

eller i en närliggande ort. Detta ska tolkas som att en omplacering ”inom bekvämt 

pendlingsavstånd” är godtagbar.  

 Denna princip framstår som intressant när en jämförelse sker med rehabiliteringskedjans 

regler. Rehabiliteringskedjan anger att den sjuka arbetstagarens arbetsförmåga ska bedömas 

mot om han eller hon har en förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete som är 

normalt förekommande på arbetsmarknaden. Detta ska ske redan efter 180 dagar om det inte 
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finns särskilda skäl eller annars kan anses som oskäligt. I praktiken är det dock sällan som 

Försäkringskassan bedömer att några särskilda skäl eller oskälighet föreligger
101

, vilket 

innebär att det är många sjukskrivna som bedöms mot hela arbetsmarknaden redan efter 180 

dagar. Finns det arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden som den 

försäkrade bedöms klara av så upphör följaktligen rätten till sjukpenning.  

 Ställer man dessa regler mot varandra uppkommer en intressant skillnad. Om man ser till 

rehabiliteringskedjans regler kan man konstatera att en sjukskriven arbetstagare som bedöms 

kunna utföra ett arbete som är vanligt förekommande på arbetsmarknaden förlorar rätten till 

sjukpenning. Detta oberoende av om det ”vanligt förekommande arbetet på arbetsmarknaden” 

finns tillgängligt i närheten av arbetstagarens hemort eller inte. I realiteten innebär alltså detta 

att en sjukskriven arbetstagare kan få sin sjukpenning indragen på grund av att det finns en 

möjlighet att klara av ett annat jobb som finns någon helt annanstans i landet. Detta kan i sin 

tur leda till att den försäkrade tvingas flytta till en helt annan stad för att söka det jobb som går 

att utföra med den arbetsförmåga han eller hon besitter.  

 Det är lätt att konstatera att det faktum att en arbetstagare kan bli tvungen att flytta för att 

få ett jobb bryter mot arbetsrättens princip om geografisk omplacering. Givetvis är det så att 

det finns en skillnad mellan de olika situationerna. En sjukskriven arbetstagare som enligt 

rehabiliteringskedjan tvingas ta ett nytt jobb för att inte stå utan inkomst blir inte omplacerad i 

ordets bemärkelse, men i realiteten är ju denna situation likartad. Den enda skillnaden mellan 

om arbetstagaren blir omplacerad enligt arbetsrättens principer, eller mer eller mindre tvingas 

att byta jobb, ligger i om huruvida arbetstagaren är frisk eller sjuk. 

 Slutsatser. Den jämförande analysen mellan regelverken i nu behandlat avseende har 

gett svar på båda uppsatsens frågeställningar. Dels kan det konstateras att de 

socialförsäkringsrättsliga reglerna faktiskt påverkar arbetsrättens principer inom området 

geografisk omplacering. Det står klart att regleringen i SFB ser annorlunda på begreppet 

geografisk omplacering än vad arbetsrättens utvecklade principer gör. Det kan också 

konstateras att en viss urholkning av anställningsskyddet uppstår för sjuka arbetstagare, då de 

kan tvingas att flytta betydligt längre än en frisk arbetstagare för att kunna skaffa sig en 

inkomst. 

5.3 29/29-principen jämförs med reglerna i SFB 
 

29/29-principen målar upp tre gränslinjer för arbetstagarens arbetsskyldighet. För det första 

ska arbetet utföras för arbetsgivarens räkning, detta främst för att arbetsgivaren inte ska kunna 

föra över sina skyldigheter enlig anställningsavtalet till en annan arbetsgivare utan 

arbetstagarens samtycke. För det andra ska arbetet ha ett naturligt samband med 

arbetsgivarens verksamhet. Detta innebär inte att arbetstagaren är skyldig att utföra allt arbete 

som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Arbetsdomstolen har låtit kravet på 

naturligt samband sammanfalla med kollektivavtalets tillämpningsområde. En arbetare har till 

exempel inte skyldighet att utföra arbete som faller under tjänstemännens kollektivavtal och 

vice versa. För det tredje ska arbetet falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. 

Arbetstagare kan alltså inte tvingas att utföra arbete som han eller hon inte klarar av. 

För offentligt anställda gäller 29/29-principen som utgångspunkt vid bestämmande av 

arbetsskyldigheten, dock med skillnaden att man bedömer om anställningen förändras i 

grunden eller med andra ord om arbetstagaren i realiteten får en annan anställning än tidigare 

snarare än att se om det nya arbetet faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. 

De tre gränslinjerna 29/29-principen sätter för arbetstagarens arbetsskyldighet är 

intressanta att ha i åtanke när regleringen i SFB nu behandlas. 29/29-principen behandlar 

                                                             
101 Se punkt 2.1.2.  
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omplaceringar i normala fall, när en frisk arbetstagare ska omplaceras till en annan tjänst hos 

arbetsgivaren. De regler som kommer diskuteras nedan tar sikte på hur sjuka arbetstagare i 

rehabiliteringskedjan kan komma att omplaceras. 

Enligt 27 kap. 47 § SFB ska det efter att en försäkrad haft nedsatt arbetsförmåga i 91 

dagar även beaktas om han eller hon kan få försörjning genom annat arbete hos arbetsgivaren. 

Om denna möjlighet finns så förlorar den försäkrade rätten till sjukpenning. I denna kontext 

betyder omplacering ”ett ledigt arbete hos arbetsgivaren som arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för”. Begreppet tillräckliga kvalifikationer förefaller dock tolkas extensivt, 

vilket framgår nedan. En förutsättning är att omplaceringen kan ske utan att en annan 

arbetstagare friställs.  

Westregård diskuterar innebörden av denna typ av omplaceringar och komplikationer 

som kan uppstå. För det första är det arbetsgivaren som i arbetsgivarutlåtandet ger förslag på 

omplaceringsmöjligheter. Då Försäkringskassan inte undersöker riktigheten i utlåtandet finns 

möjlighet för arbetsgivaren att mörka omplaceringsmöjligheter menar Westregård.
102

 Det 

förefaller även vara lätt att tvister uppstår huruvida en arbetstagare är tillräckligt kvalificerad 

för ett ledigt arbete eller inte.  

Mest intressant är dock situationer där arbetsgivaren erbjuder arbete som är betydligt 

mindre kvalificerat än det arbete som arbetstagaren tidigare hade. Här gäller principen som 

innebär att om Försäkringskassan bedömer att den försäkrade kan utföra det arbete som 

arbetsgivaren erbjuder så förlorar den försäkrade rätten till sjukpenning, trots att arbetet 

kräver mindre kvalifikationer. Detta innebär att många arbetstagare mer eller mindre tvingas 

att acceptera arbetsgivarens omplaceringsförslag, även om det innebär en omplacering till ett 

mindre kvalificerat arbete. Detta för att inte stå utan inkomst i form av lön eller sjukpenning. 

 För att fortsatt analysera de komplikationer som uppkommer när regleringen i SFB 

krockar med arbetsrättens principer ska några olika exempel diskuteras. För det första ska de 

exempel på omplaceringar som Försäkringskassan presenterade i sin vägledning diskuteras.
103

 

Även fast dessa exempel är fiktiva ger de en fingervisning om hur Försäkringskassan ser på 

de omplaceringar som sker från och med dag 91 i rehabiliteringskedjan. Vägledningen 

används nämligen av Försäkringskassans handläggare när rätten till sjukpenning ska bedömas. 

Det första exemplet handlar om lokalvårdaren Linda som på grund av sjukdom inte kan 

utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Arbetsgivaren erbjuder då Linda jobbet som 

växelreceptionist. Linda tackar ja till detta och rätten till sjukpenning upphör därmed när 

Linda börjar sitt nya jobb som hon bedöms ha arbetsförmåga för. Hade Linda tackat nej till 

arbetet hade rätten till sjukpenning också upphört, enligt reglerna i SFB.  

Det blir intressant när detta exempel jämförs med arbetsrättens etablerade principer på 

omplaceringsområdet. Ser man på Lindas situation strikt enligt 29/29-principen kan det 

konstateras att omplaceringen känns tvivelaktig ur arbetsrättslig synvinkel.   

Den första gränslinjen för 29/29-principen är att det nya arbetet ska ha ett naturligt 

samband med arbetsgivarens verksamhet. Detta har Arbetsdomstolen låtit sammanfalla med 

kollektivavtalets tillämpningsområde. En arbetare har ingen skyldighet att utföra en 

tjänstemans arbete och vice versa. I det aktuella exemplet är det dock precis detta som 

förespråkas av Försäkringskassan. Steget från lokalvårdare till växeltelefonist är väldigt långt, 

och det är lätt att konstatera att anställningen i grunden har förändrats i och med denna 

omplacering. Att omplaceras från ett arbete som hamnar under arbetares kollektivavtal till ett 

arbete som går in under tjänstemäns kollektivavtal strider uppenbart mot 29/29-principen.  

 Den andra gränslinjen för arbetstagarens arbetsskyldighet är att arbetet ska utföras för 

arbetsgivarens räkning. I exemplet med Linda håller sig omplaceringen inom denna ram. 

Däremot kan den tredje gränslinjen, huruvida det nya arbetet faller inom arbetstagarens 
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 Se punkt 2.1.2. 
103 Se punkt 2.1.2. 
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allmänna yrkeskvalifikationer, diskuteras. 29/29-principen anger att arbetstagare inte kan 

tvingas att utföra arbete som han eller hon inte klarar av på grund av exempelvis bristande 

utbildning. I detta fall kan frågan ställas om en lokalvårdare besitter den kompetens som krävs 

för att arbeta som växelreceptionist.  

 Ett ytterligare exempel från Försäkringskassans vägledning är snickaren Seppo som på 

grund av MS blivit arbetsoförmögen. Vid ett avstämningsmöte blir han erbjuden tjänsten som 

biljettförsäljare. Seppo klarar av arbetet bra men trivs inte med arbetsmiljön, varpå han 

avbryter arbetsträningen i förväg. Försäkringskassan bedömer att ett liknande fall ska 

resultera i att rätten till sjukpenning ska dras in, då arbetstagaren är arbetsförmögen i det nya 

jobbet. I detta fall kan ett liknande förhållningssätt intas. Även här är det fråga om ett byte 

mellan ett arbete som hamnar under arbetares kollektivavtal, till ett arbete som handlar under 

tjänstemäns kollektivavtal. Även här framgår det att regleringen i SFB inte tar hänsyn till de 

arbetsrättsliga principerna. Likt exemplet ovan håller sig omplaceringen inom 29/29-

principens andra ram, arbetet utförs fortfarande för arbetsgivarens räkning. Däremot kan det 

återigen ifrågasättas om snickaren i det här fallet har tillräckliga kvalifikationer för att 

omplaceras till en tjänst som biljettförsäljare, enligt 29/29-principens tredje ramar.  

 Det har nu framhållits att de exempel som Försäkringskassan har som underlag för att 

bedöma rätten till sjukpenning på flera punkter strider mot de arbetsrättsliga principer som 

reglerar arbetstagarens arbetsskyldighet. För att ytterligare exemplifiera ska en AD-dom lyftas 

fram. I AD 1997 nr 115 blev ett vårdbiträde på ett äldreboende omplacerad till receptionen på 

Komvux, till följd av att hon på grund av en nackskada inte kunde utföra sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Arbetet på Komvux fungerade bra och efter en tid blev hon till viss del 

friskförklarad. Ett problem var dock att en ytterligare anställd inte länge behövdes på 

Komvux, vilket föranledde en ny omplacering till Socialförvaltningens reception. Där 

fungerade arbetet mindre bra och arbetstagaren blev på nytt sjukskriven, och strax därefter 

uppsagd av kommunen. Arbetsdomstolen fann att kommunen hade fullgjort sitt 

rehabiliteringsansvar och accepterade uppsägningen som skedde på grund av att arbetstagaren 

inte längre kunde utföra något arbete av värde för kommunen.
104

 

 Det konstateras att denna dom också bekräftar den skillnad mellan regleringen i SFB och 

de arbetsrättsliga principer som har diskuterats ovan. I detta fall förefaller det också vara så att 

omplaceringen som skett i samband med rehabiliteringen är utanför den första ram som 

29/29-principen sätter. Även här är det fråga om en omplacering som inte kan påstås stå i 

naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet då steget mellan vårdbiträde och 

receptionist är långt.  

 Vad gäller den andra ramen för anställningen enligt 29/29-principen, huruvida det nya 

arbetet hamnar inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer, så ser detta kriterium 

annorlunda ut för offentligt anställda. Eftersom denna dom handlar om en kommunanställd är 

detta tillämpbart. Här talar man istället om huruvida anställningen förändras i grunden, eller 

med andra ord om arbetstagaren i realiteten får en annan anställning. Att omplaceringen i 

fråga har medfört att arbetstagaren i realiteten har fått en annan anställning i och med 

omplaceringen till Komvux torde vara odiskutabelt. Dock har arbetstagaren samma 

arbetsgivare i form av kommunen, varvid omplaceringen i alla fall håller sig inom 29/29-

principens tredje ram.  

 Att omplaceringen som har skett i samband med rehabiliteringen i denna dom strider mot 

den arbetsrättsliga 29/29-principen förefaller vara ganska uppenbart. Något som ytterligare 

bekräftar det faktum att regleringen i SFB inte tycks ta hänsyn till denna arbetsrättsliga 

princip är att Arbetsdomstolen faktiskt uttalar sig om att man anser att den 

omplaceringsutredning som arbetsgivaren har gjort är väldigt grundlig och välgjord. Detta 
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 Notera att domen härrör från den tid då ”steg-för-steg-modellen” var gällande. Dock så sker bedömningen 
på samma sätt i rehabiliteringskedjan (se punkt 3.2). 



45 
 

eftersom arbetstagaren har fått arbetsträna och bli omplacerad till många olika arbeten. Ingen 

hänsyn tas alltså till huruvida dessa omplaceringar hamnat inom 29/29-principens ramar eller 

inte. 

 Slutligen kan det konstateras att Försäkringskassans vägledning och Arbetsdomstolens 

praxis, samt doktrin på området, har visat att en arbetsgivare som vill omplacera en 

arbetstagare under rehabilitering inte behöver ta hänsyn till 29/29-principens regler. Något 

som ger ytterligare ger stöd åt denna slutsats är det faktum att reglerna i, och förarbetena till, 

SFB är formulerade som de är. Som tidigare diskuterats anger alltså förarbetena till SFB att 

den omplacering som kan komma i fråga ska vara ett ledigt arbete som arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för. Ingen hänvisning sker till 29/29-principen eller andra 

arbetsrättsliga principer på området. Faktum är att en sökning efter begreppen 

”arbetsskyldighet” och ”29/29-principen” i förarbetena till rehabiliteringskedjan
105

 inte ger 

några träffar.  Denna slutsats bekräftas också i doktrin, bland annat i Westregårds artikel.
106

 

 Slutsatser. Analysen ovan har visat att regleringen i SFB och arbetsrättens principer ser 

mycket olika på begreppet omplacering. Enligt 29/29-principen är en arbetstagare enbart 

arbetsskyldig inom ramen för anställningen. Efter att ha analyserat Försäkringskassans 

vägledning samt AD-domar kan det konstateras att ingen hänsyn tas till 29/29-principens 

ramar när en arbetsgivare erbjuder arbetstagaren en omplacering inom ramen för 

rehabiliteringsarbetet. AD 1997 nr 115 är bara ett exempel på hur en omplacering i samband 

med rehabilitering bortser från 29/29-principens ramar.  

 En arbetsgivare har alltså stor frihet att omplacera en arbetstagare som undergår 

rehabilitering, utan att behöva ta hänsyn till 29/29-principens ramar. En urholkning av 

anställningsskyddet uppkommer därmed för sjuka arbetstagare, då de kan tvingas acceptera 

arbeten utanför den arbetsskyldighet som gäller för friska arbetstagare. 

5.4 Principen om framprovocerade uppsägningar jämförs med reglerna i 

SFB 
 

Inom arbetsrätten finns en etablerad princip som innebär att arbetsgivare inte får vidta 

åtgärder i syfte att få en arbetstagare att säga upp sig själv. Principen som kallas 

framprovocerade uppsägningar har sin bakgrund i att en uppsägning från arbetstagaren i vissa 

situationer kan likställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida. En framprovocerad 

uppsägning kan bli aktuell när arbetsgivaren i samband med uppsägningen handlat i strid mot 

god sed på arbetsmarknaden eller på annars otillbörligt sätt och arbetstagaren på grund av 

detta själv valt att avsluta sin anställning. Att agerandet ska vara i strid mot god sed på 

arbetsmarknaden eller ske på annars otillbörligt sätt innebär att det ska vara verkligt 

rättsstridigt och i strid mot allmän moral. Något direkt syfte att beteendet ska leda till en 

uppsägning krävs inte. Det räcker med att arbetsgivarens handlande gjort att en svår situation 

uppstått med risk att arbetstagaren säger upp sig.  

Om en omplacering får ingripande verkningar och sker på ett trakasserande eller 

kränkande vis kan det hävdas att arbetsgivaren genom omplaceringsbeslutet försökt få 

arbetstagaren att säga upp sig och på så sätt agerat otillbörligt eller i strid mot god sed på 

arbetsmarknaden.  

Det finns situationer som kan uppstå i samband med en arbetstagares rehabilitering som 

till viss del kan liknas med den arbetsrättsliga principen om framprovocerade uppsägningar. 

Situationerna som kan uppstå skulle väl kunna bli föremål för rättslig prövning om det skulle 

handla om friska arbetstagare. Dock är situationen annorlunda för den som är sjuk. 
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Ett första exempel är en situation där arbetstagarens arbetsförmåga, efter dag 180 i 

rehabiliteringskedjan, av Försäkringskassan ska bedömas mot ett normalt förekommande 

arbete på arbetsmarknaden. Det finns då en stor möjlighet att viss arbetsförmåga finns och 

rätten till sjukpenning därmed går förlorad. Om arbetstagaren i den situationen varken kan 

utföra sitt normala arbete eller får någon sjukpenning, kan en uppsägning från arbetstagaren 

sida bli aktuell för att på så sätt få ersättning som arbetslös istället. Denna situation har 

framkallats på grund av reglernas utformning och i likhet med en framprovocerad uppsägning 

gjort att en svår situation uppstått med risk att arbetstagaren säger upp sig.  

Som AD 2008 nr 106 påvisar kan det i samband med rehabilitering uppstå en så svår 

situation att arbetstagaren beslutar att säga upp sig själv.
107

 Dock finns kriteriet att handlandet 

ska strida mot god sed eller vara annars otillbörlig och passiviteten från arbetsgivaren kunde i 

det fallet inte anses göra det. Grunden i principen är dock att arbetsgivarens handlande 

medfört att arbetstagaren sagt upp sig själv och en sådan situation kan alltså uppstå i samband 

med rehabilitering. 

Om en försäkrad befinner sig efter dag 90 i rehabiliteringskedjan ska det enligt 27 kap. 

47 § SFB även beaktas om han eller hon kan få försörjning genom annat arbete hos 

arbetsgivaren. Om den försäkrade bedöms kunna göra det utgår ingen sjukpenning. 

Omplaceringen innebär här ett ledigt arbete som den försäkrade har tillräckliga kvalifikationer 

för och en annan arbetstagare får till följd av omplaceringen inte friställas. I föregående 

kapitel diskuterades att rätten till sjukpenning förloras om Försäkringskassan bedömer att den 

försäkrade kan utföra det arbete som erbjuds, även om det nya arbetet i sig är mindre 

kvalificerat. En omplacering som den efter 90 dagar i rehabiliteringskedjan kan som beskrivits 

leda till att den försäkrade får ett arbete som är mindre kvalificerat än det han eller hon 

tidigare hade. Det faktum att arbetstagaren kan få sämre arbetsvillkor i och med 

omplaceringen kan medföra att han eller hon känner sig kränkt samt illa behandlad och 

därmed bestämmer sig för att lämna anställningen.  

Principen om framprovocerade uppsägningar tillämpas ofta när arbetsgivaren uppträtt 

mycket kränkande och trakasserat arbetstagaren på ett sätt så att arbetstagaren säger upp sig 

själv. En omplacering till ett mindre kvalificerat arbete som till exempel där snickaren blev 

omplacerad till biljettförsäljare kan möjligtvis uppfattas som så kränkande att arbetstagaren 

väljer att säga upp sig och har därför likheter med principen. 

Om arbetsgivaren har intresse av att bli av med en sjuk arbetstagare och det ansvar som 

följer, men har inte saklig grund för det enligt LAS, skulle ett mycket mindre kvalificerat 

arbete kunna erbjudas med chansen att arbetstagaren säger upp sig.  

I rehabiliteringsärenden kan alltså en svår situation för den försäkrade definitivt uppstå 

till följd av hur omplaceringsreglerna i SFB är utformade. Arbetsgivaren är skyldig i 

rehabiliteringssituationer att försöka ta till vara på arbetstagarens arbetsförmåga, undersöka 

omplaceringsmöjligheter och så vidare.  Arbetstagaren kan i och med detta få helt andra 

arbetsvillkor, till exempel okvalificerade arbetsuppgifter, så att den ligger utanför 29/29-

principens ramar för arbetsskyldigheten. Det skulle i vissa fall kunna ses som om att 

arbetstagaren mer eller mindre provoceras till att avsluta anställningen till följd av de 

situationer som kan uppstå. Dock följer arbetsgivaren ofta bara sina skyldigheter som 

föreligger när en arbetstagare blir sjuk.  

En framprovocerad uppsägning måste i vanliga fall inte vara medveten utan det räcker 

som sagt med att arbetsgivaren genom sitt agerande gjort så att situationen uppstått. Detta 

kriterium passar bra in på de svåra situationer som kan uppstå i samband med rehabilitering.  

Slutsatser. Det kan konstateras att vissa situationer kan uppstå i samband med 

rehabilitering som medför att arbetstagaren väljer att säga upp sig själv. Exempel kan vara 
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situationer då arbetstagaren blir omplacerad till ett mindre kvalificerat arbete, eller en 

situation där varken rätt till lön eller sjukpenning föreligger så att den ekonomiska situationen 

blir ohållbar. Dock så är kravet på att agerandet ska vara i strid mot god sed på 

arbetsmarknaden eller annars otillbörligt sätt mer komplicerat.  Därför blir det svårt för en 

försäkrad att åberopa en så kallad framprovocerad uppsägning enligt arbetsrätten. 

Arbetsgivaren kan då hänvisa till att socialförsäkringsbalkens regler har efterföljts.  

5.5 Analys av principen att arbetstagare inte får sägas upp på grund av 

sjukdom 
 

I AD 1997 nr 115 godkänner Arbetsdomstolen kommunens uppsägning av arbetstagaren med 

hänvisning till uppsägningsgrunden att arbetstagaren inte längre kunde utföra något arbete av 

betydelse för arbetsgivaren. Att detta är en giltig uppsägningsgrund har diskuterats tidigare
108

. 

En arbetstagare får som tidigare diskuterats inte sägas upp enbart på grund av sin sjukdom. 

Dock får en uppsägning ske om arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av värde för 

arbetsgivaren. 

  Vad som gör det fallet ovan intressant är dock att arbetstagaren i detta skede har blivit 

rehabiliterad till den grad att hennes arbetsförmåga blivit bättre än innan rehabiliteringen 

påbörjades. Dock var hon fortfarande arbetsoförmögen relaterat till det vårdarbete hon 

ursprungligen hade. På Komvux, där arbetsträningen hade fungerat bra, fanns inte något 

behov av en ytterligare anställd och alla lediga tjänster som kommunen kunde erbjuda hade 

arbetstagaren inte tillräcklig arbetsförmåga för att klara av. Det faktum att en omplacering inte 

får ske på bekostnad av att en annan arbetstagare behöver omplaceras har diskuterats ovan
109

 

varvid en omplacering till Komvux inte längre var aktuell för arbetstagaren. Detta leder alltså 

till att arbetsgivaren inte längre ”har någon nytta av arbetstagaren” och hon sägs upp på den 

grunden.  

 Westregård ger stöd åt det faktum att denna situation inte är en engångsföreteelse.
110

 Här 

framhålls att det sedan början på 1990-talet uppkommit ett 40-tal fall till Arbetsdomstolen där 

saklig grund för uppsägning har ansetts föreligga för sjuka arbetstagare. Inte på grund av att 

de är sjuka utan för att de har ansetts inte kunna utföra något arbete av betydelse för 

arbetsgivaren.  

 Slutsatser. Den praxis som finns slår fast att en arbetstagare inte kan bli uppsagd på 

grund av sjukdom. Denna grundprincip är väl etablerad på arbetsmarknaden. Att en 

arbetstagare däremot kan bli uppsagd på grund av att ”han eller hon inte kan utföra något 

arbete av betydelse för arbetsgivaren” är också en princip som är väl etablerad i rättspraxis. 

Analysen visar att dessa två principer krockar med varandra. Mest uppenbart blir det då en 

arbetstagare efter en tids rehabilitering inte kan återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter. Detta 

kan bero på att denna tjänst nu innehas av någon annan eller att arbetstagaren fortsatt är 

arbetsoförmögen att utföra detta arbete. Är det omöjligt för arbetstagaren att komma tillbaka 

till sitt ordinarie arbete, samt utrett att någon omplaceringsmöjlighet inte föreligger, visar 

analysen att en arbetstagare i denna situation kan bli uppsagd på grund av att han eller hon 

inte kan utföra något arbete av värde.  

 I praktiken är det ju dock så att det är just sjukdomen som föranleder att arbetstagaren 

inte kan utföra något arbete av värde, varpå principen om att sjukdom inte är en saklig grund 

för uppsägning kan anses vara en sanning med modifikation. Om inte annat så kan det 

beskrivas som en princip som är lätt att kringgå genom att använda ett annat begrepp på 
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samma situation. Detta leder i förlängningen till att anställningsskyddet urholkas för sjuka 

arbetstagare.  

5.6 Bastubadarprincipen jämförs med reglerna i SFB  

 

Särskilt ingripande omplaceringar kan bli föremål för rättslig prövning enligt 

bastubadarprincipen trots att de ligger inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Arbetsdomstolen utvecklade principen i AD 1978 nr 89 och motiverade principen med att den 

skulle fylla en lucka i anställningsskyddet. 

Bastubadarprincipen kan tillämpas på omplaceringar av personliga skäl som är särskilt 

ingripande. Stor vikt i bedömningen om omplaceringen är särskilt ingripande läggs vid om 

lön och andra anställningsförmåner försämrats. Arbetsgivaren måste då visa godtagbara skäl 

till omplaceringen och skälen måste vara acceptabla. Skälen måste också ha relevans för 

anställningsförhållandet och får inte vara osakliga eller ovidkommande. För att godtagbara 

skäl ska finnas ska omplaceringen vara en rimlig påföljd för den berörde arbetstagarens 

förseelse. 

En omplacering efter dag 90 i rehabiliteringskedjan kan innebära att arbetstagaren får ett 

mindre kvalificerat arbete än förut. I Försäkringskassans vägledning ges exempel på 

omplaceringar som är möjliga. Ett exempel är snickaren som blev omplacerad till 

biljettförsäljare. Ett annat är lokalvårdaren som blev omplacerad till växeltelefonist, alltså 

omplaceringar som skulle anses vara tveksamma för friska arbetstagare. 

 Enligt Westregård kan det få stor betydelse för arbetstagarens framtida yrkesliv vilka 

arbetsuppgifter som han eller hon erbjuds och accepterar.
111

 Det kan i och med omplaceringen 

bli fråga om en permanent förändring av såväl arbetsuppgifter, arbetstider och lön.         

En omplacering efter dag 90 i rehabiliteringskedjan kan tyckas vara så särskilt 

ingripande, och ske av personliga skäl, (då den beror på arbetstagarens sjukdom), att den 

skulle kunna omfattas av bastubadarprincipen. Vid prövning enligt bastubadarprincipen läggs 

stor vikt läggs vid om lön och andra anställningsförmåner försämrats. En omplacering efter 

dag 90 i rehabiliteringskedjan skulle mycket väl kunna uppfylla dessa kriterier och anses som 

särskilt ingripande. 

De omplaceringar som kan utföras skulle alltså kunna innebära en likartad omplacering 

som arbetsrättsligt skulle kunna angripas med bastubadarprincipen. Lön och andra 

anställningsförmåner skulle mycket väl kunna försämras i och med en sådan omplacering. 

När rehabiliteringskedjans regler analyseras utifrån den arbetsrättsliga 

bastubadarprincipen uppkommer helt klart vissa motsättningar. Är de omplaceringar som 

förekommer inom rehabiliteringskedjan så särskilt ingripande att de skulle kunna omfattas av 

bastubadarprincipen? Mycket tyder på det och om så är fallet blir sjuka arbetstagare utan det 

extra anställningsskyddet som bastubadarprincipen medför, då den sjuke arbetstagaren vid en 

sådan omplacering ej kan åberopa den principen. Arbetstagaren kan istället överklaga beslutet 

till en förvaltningsdomstol med hänvisning till att särskilda skäl talar mot att göra den. Dock 

tillämpar domstolarna dessa undantag restriktivt, i alla fall om man ser till Försäkringskassans 

analys av rättsläget.
112

 

 Slutsatser. Utifrån jämförelsen mellan bastubadarprincipen och SFB ges svar på både 

frågeställning ett och två. Det finns argument för att reglerna i SFB delvis förändrar 

innebörden av arbetsrättens begrepp i form av bastubadarprincipen samt urholkar 

anställningsskyddet för sjuka arbetstagare. 
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5.7 Jämförande analys av ”steg-för-steg-modellen” och 

rehabiliteringskedjan 
 

Ett syfte med uppsatsen var att analysera om det blivit lättare för arbetsgivaren att säga upp 

sjuka arbetstagare när ”steg-för-steg-modellen” ersattes av rehabiliteringskedjan. Under 

uppsatsens gång har det dock visat sig att skillnaden modellerna emellan inte är så 

framträdande. Den väsentliga skillnaden är att regeringen i rehabiliteringskedjan har infört 

fler fasta tidpunkter för när prövning enligt de olika stegen ska göras. Regeringen framhåller 

att syftet med införandet av fasta tidpunkter var att lösa problemet med passiviteten i 

sjukskrivningsprocessen och skapa en mer förutsebar sjukförsäkring med bättre drivkrafter till 

att återkomma i arbete. 

 Detta kan jämföras med ”steg-för-steg-modellen” där den enda fasta tidpunkten som 

fanns var att en prövning av den sjukes arbetsförmåga mot hela arbetmarknaden skulle ske 

senast efter ett år. Syftet var här att strama åt sjukförsäkringen genom införandet av denna 

tidsgräns. I och med införandet av fler fasta tidpunkter blev alltså sjukförsäkringen än mer 

åtstramad när rehabiliteringskedjan infördes. 

 En stor skillnad mellan modellerna är att rehabiliteringskedjan anger att den sjukes 

arbetsförmåga ska relateras till hela arbetsmarknaden redan efter 180 dagar, medan ”steg-för-

steg-modellen” hänvisar till att en sådan prövning ska ske senast efter ett år. Detta innebär 

förstås i praktiken att en arbetstagare som är sjuk kan tvingas söka ett nytt jobb betydligt 

tidigare än vad som krävdes i ”steg-för-steg-modellen”. Detta löser till viss del den passivitet 

som regeringen beskriver i samband med den tidigare regleringen. 

 För att säga upp en sjuk arbetstagare måste det finnas saklig grund. Sjukdom utgör i regel 

inte saklig grund för uppsägning enligt rättspraxis. Tidigare har uttrycket ”att arbetstagaren 

inte kan utföra något arbete av värde för arbetsgivaren” diskuterats som en saklig grund. En 

konsekvens av regleringen i rehabiliteringskedjan är att arbetsgivaren relativt tidigt i 

rehabiliteringsprocessen kan göra den bedömningen. Från och med dag 91 gäller ju att 

arbetsgivaren ska undersöka om arbetstagaren kan utföra något annat arbete genom en 

omplacering. Föreligger inte en sådan möjlighet kan alltså arbetsgivaren säga upp 

arbetstagaren på grund av att han eller hon inte kan utföra något arbete av värde.
113

 En 

uppsägning under tiden då rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder pågår skall dock 

inte bedömas som sakligt grundad. I och med att rehabiliteringskedjan har fasta tidpunkter för 

bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga kan det bli tydligare när rehabiliteringsansvaret 

är fullgjort. Tidigare fanns inte några direkta tidsgränser och därmed var det mer otydligt för 

arbetsgivaren. 

 Att regleringen kan leda till en möjlighet att lättare kunna säga upp sjuka arbetstagare är 

något som kritiseras av olika remissinstanser.
114

 SACO menar att risken är överhängande att 

arbetsgivaren på ett tidigt stadium bedömer att det inte finns några lämpliga arbetsuppgifter 

eller omplaceringsmöjligheter och därmed snabbare kan avsluta anställningen.  Även TCO 

anser att arbetsrätten urholkas och att anställningsskyddet försämras för sjuka arbetstagare. 

Slutsatser. Analysen visar att det har blivit lite lättare att säga upp sjuka arbetstagare i 

och med införandet av rehabiliteringskedjan. Samma grundprincip gäller dock fortfarande, att 

arbetsgivaren måste kunna visa att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av värde och att 

en uppsägning inte kan bli aktuell innan rehabiliteringsansvaret är fullgjort. De fasta 

tidpunkterna visar dock tydligare på när arbetsgivaren har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar 

jämfört med hur regleringen var innan. Detta leder till att arbetsgivaren tidigare kan 

genomföra en uppsägning. 
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5.8 Sammanfattande slutsatser 
 

De slutsatser som analysen mynnat ut i ska nu sammanfattas samt kopplas till 

frågeställningarna. 

 Med utgångspunkt i analysen kan det konstateras att svaret på första frågan är att de 

socialförsäkringsrättsliga reglerna faktiskt påverkar arbetsrätten på undersökningsområdet. 

På i stort sett alla de områden som analyserats finns mer eller mindre stora inskränkningar i 

arbetsrätten och dess principer. När en arbetstagare blir sjuk blir skyddet på många områden 

sämre än om arbetstagaren hade varit frisk.  

En arbetstagare som efter 180 dagar får sin arbetsförmåga relaterad till hela arbetsmarknaden 

blir i princip skyldig att flytta över hela Sverige för att söka ett nytt arbete för att kunna 

försörja sig. En frisk arbetstagare hade i princip aldrig inom sin arbetsskyldighet behövt 

acceptera en geografisk förflyttning längre än inom bekvämt pendlingsavstånd.   

 En arbetstagare som efter 90 dagar blir omplacerad hos sin arbetsgivare inom ramen för 

sin rehabilitering är skyldig att acceptera omplaceringar även utanför 29/29-principen. Gör 

arbetstagaren inte det föreligger nämligen inte rätten till fortsatt sjukpenning. En frisk 

arbetstagare har ingen skyldighet att acceptera en omplacering utanför de ramar som 29/29-

principen sätter upp. 

 Oavsett om arbetstagaren är frisk eller sjuk gäller regeln att arbetsgivare inte får 

framprovocera en uppsägning från arbetstagarens sida. Dock så kan en situation uppstå för en 

sjuk arbetstagare där han eller hon mer eller mindre blir tvungen att själv lämna sin 

anställning, till exempel då det varken föreligger rätt till lön eller sjukpenning. 

 Bastubadarprincipen innebär att vissa särskilt ingripande omplaceringar kan bli föremål 

för rättslig prövning även om de ligger inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Stor 

vikt läggs vid om lön och andra anställningsvillkor förändras. Omplaceringar efter dag 90 i 

rehabiliteringskedjan har stora likheter med omplaceringar som vanligtvis skulle kunna 

angripas rättsligt enligt bastubadarprincipen. 

 Den jämförelse som har skett mellan rehabiliteringskedjan och ”steg-för-steg-modellen” 

utgör grunden för svaret på den andra frågeställningen, nämligen att den nya regleringen 

faktiskt medverkar till att göra det lättare för arbetsgivare att säga upp sjuka arbetstagare. 

 Analysen visar att det har blivit lite lättare för arbetsgivare att säga upp sjuka 

arbetstagare. Arbetsgivaren måste kunna visa att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av 

värde samt att rehabiliteringsansvaret är fullgjort. De fasta tidpunkterna i 

rehabiliteringskedjan medför att det blir tydligare för arbetsgivaren när arbetstagaren inte kan 

utföra något arbete av värde samt när rehabiliteringsansvaret är uppfyllt. 

 I analysen har också en diskussion förts kring begreppet ”uppsägning på grund av 

sjukdom”. Enligt rättspraxis får nämligen en uppsägning inte ske på denna grund. Däremot 

visar analysen att detta är lätt att kringgå.  Om en arbetstagare på grund av sin sjukdom inte 

kan erbjudas en omplacering av arbetsgivaren eller återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter 

uppkommer en situation då arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse. Detta 

innbär att han eller hon kan bli uppsagd. Principen om att en arbetstagare inte kan bli uppsagd 

på grund av sjukdom förefaller alltså vara en sanning med modifikation, och väldigt lätt att 

kringgå genom att använda ett annat begrepp. Indirekt är det ju faktiskt så att det är 

sjukdomen som föranleder att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av värde. Detta 

innebär en urholkning av anställningsskyddet för den sjuka arbetstagaren.  

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att analysen har visat att anställningsskyddet på 

många sätt urholkas för sjuka arbetstagare jämfört med hur anställningsskyddet ser ut för 

friska arbetstagare.  
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6 Diskussion och egna reflektioner 
 

I analysen har vi slagit fast att socialförsäkringsrätten påverkar arbetsrätten på 

undersökningsområdet samt att rehabiliteringskedjan till viss del har urholkat, snarare än 

stärkt, anställningsskyddet för sjuka arbetstagare. För att ge en nyanserad bild av slutsatserna 

ska de nu diskuteras ytterligare. Artiklar, utredningar och sakkunnigutlåtanden kommer att ge 

underlag för egna åsikter.  

 Vår analys har visat att anställningsskyddet till viss del har urholkats för sjuka 

arbetstagare, trots att syftet med rehabiliteringskedjan faktiskt var det motsatta. Faktum är att 

vi inte är ensamma om att påvisa denna försämring av anställningsskyddet. Kritik och 

varningar för negativa konsekvenser framfördes redan innan rehabiliteringskedjan infördes.   

I en interpellation skriver Björck (S) till Husmark Pehrsson (M) om sin syn på de nya 

rehabiliteringsreglerna. Han menar att det faktum att den sjukes arbetsförmåga prövas mot 

hela arbetsmarknaden redan efter sex månader kommer att gå ut över anställningsskyddet. En 

oro skapas hos arbetstagaren som redan lever under stort tryck. Det uppstår även svårigheter i 

planeringen av framtiden. Rehabiliteringsprocessen riskerar i och med detta att försvåras och 

kan på längre sikt ge en ökad utslagning i samhället.
115

  

 Dessutom riktade tillfrågade remissinstanser ytterligare kritik mot rehabiliteringskedjan. 

TCO anser att förslaget försämrar anställningstryggheten för sjuka arbetstagare, LO anser att 

förslaget i praktiken urholkar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, SACO bedömer att risken 

är överhängande att arbetsgivaren på ett tidigt stadium kan avsluta den sjukes anställning och 

Arbetsdomstolen menar att en situation kan uppkomma då arbetstagaren står utan såväl lön 

som sjukpenning.
116

 

Trots denna kritik gör alltså regeringen ordagrant bedömningen att ”anställningsskyddet 

vid sjukdom inte påverkas av förslaget i propositionen”. Vi tycker att det är anmärkningsvärt 

att regeringen ”kör över” remissinstanserna och inför rehabiliteringskedjan trots att 

majoriteten tror att anställningsskyddet kommer att försämras.  

 Regeringen å sin sida menar att sjukskrivningsprocessen måste effektiviseras för att 

minska utanförskapet. Man menar att det är viktigt att människor jobbar för att Sverige ska ha 

råd med välfärden. Detta för oss in på en diskussion om det som i politiska sammanhang 

kallas arbetslinjen.  

 I sjukförsäkringsutredningen betonas behovet av en reform i sjukförsäkringen. Man 

menar att Sverige historiskt har kunnat förena generösa socialförsäkringar med en hög 

sysselsättningsgrad, men att den höga arbetslösheten på 90-talet ledde till att fler försörjde sig 

på trygghetssystemen. En ytterligare faktor som betonar vikten av en reformerad 

sjukförsäkring är den demografiska utvecklingen. Med en åldrande befolkning ökar behovet 

av att så många som möjligt är i arbete.
117

 

 Stigande sjuk- och arbetsskadeförsäkringskostnader samt en stor ökning av antalet 

förtidspensionärer mot slutet av 80-talet i kombination med en åldrande befolkning föranledde 

en diskussion i Riksdagen.
118

 Man såg detta som ett stort problem som förde med sig stora 

kostnader för välfärden i landet. Förutom att sjukskrivningar och förtidspensioneringar är 

kostsamma för samhällsekonomin betonar regeringen även att det är skadligt för individen. 

Arbetets betydelse för den enskildes självkänsla, välbefinnande och sociala gemenskap 

betonades.  
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På grund problemen som den stigande sjukskrivningen och förtidspensioneringen medförde 

syftade reformen till att strama åt sjuk- och arbetsskadeförsäkringen, bevaka och förbättra 

arbetsmiljön samt få tillbaka långvarigt sjukskrivna i arbetslivet.   

Arbetslinjen går i korthet ut på att poängtera vikten av aktiva insatser före passiva 

utbetalningar och bygger på insikten om sjukskrivningens negativa effekter för individen och 

samhället. Alla i yrkesverksam ålder förväntas arbeta och på så vis bidra till välfärds- och 

trygghetssystemen. Nedskärningar i bidragssystemen och utökade rehabiliteringssatsningar 

framför passiva utbetalningar ska förbättra statens ekonomi och ingjuta en mer solid 

arbetsmoral hos bidragstagarna.  

Enligt en offentlig utredning är det största problemet att den gamla socialförsäkringen 

blivit allt för mjuk. Ett sätt att lösa detta är att skapa andra förväntningar hos de inblandade 

aktörerna, framför allt den försäkrade. Man menar att en sjukskrivning inte handlar om att gå 

från sjuk till frisk utan att det snarare handlar om att ett gott samhälle ska kunna ta till vara det 

friska. Det handlar alltså om att hitta arbete som går att förena med den sjuka arbetstagarens 

arbetsförmåga. Slutligen betonas att den svenska socialförsäkringen måste ge trygghet vid 

sjukdom men också kunna bidra till omställning och erbjuda vägar tillbaka i arbete.
119

  

Vi har nu presenterat och diskuterat flera skiljda åsikter om sjukförsäkringen och dess 

effekter på individen och samhället. Det har givit oss en mer nyanserad bild av området och 

en djupare förståelse för parternas inställning i frågan. Å ena sidan förstår vi att de nya 

reglerna sätter större press på de sjuka arbetstagarna. Vår analys har även tydligt visat att 

remissinstanserna har fog för sin kritik, vilket givetvis är olyckligt för arbetstagarna. Å andra 

sidan förstår vi varför regeringen måste strama åt sjukförsäkringen. Med bakgrund i det ovan 

beskrivna, en åldrande befolkning och större belastning på trygghetssystemen, förstår vi att 

det krävs en aktivare, hårdare och i många avseenden ”mer ifrågasättande” sjukförsäkring.  

Vad som dock fortfarande ter sig märkligt, och som analysen visat, är att innebörden av 

flertalet arbetsrättsliga begrepp beror på vilket regelverk som tillämpas. Detta i sin tur 

beroende på om arbetstagaren är sjuk eller frisk. Även Westregård skriver i sin artikel att de 

förvaltningsrättsliga reglerna
120

 påverkar arbetsrätten negativt. Att samma begrepp behandlas 

i olika regelsystem kan leda till tolknings- och tillämpningsproblem. Hon ger också argument 

till det som analysen visar, nämligen att de förvaltningsrättsliga reglerna om rehabilitering kan 

ändra innebörden av vedertagna arbetsrättsliga begrepp, såsom omplacering och uppsägning. 

Westregård menar att omplacering och uppsägning är olika saker beroende på om 

arbetstagaren är sjuk eller frisk
121

, något som vi också håller med om efter att analyserat 

ämnet. 

Något som slagit oss under uppsatsens gång är att man kan se på de 

socialförsäkringsrättsliga reglerna om omplacering på två sätt. Om vi ser till de omplaceringar 

som sker efter 90 dagar, då en arbetstagare kan bli omplacerad till ett ledigt arbete han eller 

hon har tillräckliga kvalifikationer för, så har vi alltså kunnat konstatera att dessa 

omplaceringar inte tar hänsyn till arbetsrättens principer för arbetsskyldighet och 

omplacering. Å ena sidan kan man anklaga regleringen för att försämra anställningsskyddet 

för de sjuka arbetstagarna, då de i större utsträckning kan vara tvungna att acceptera andra 

mindre kvalificerade jobb för att kunna försörja sig. Å andra sidan är det ju så att en 

arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga i sitt vanliga jobb på gund av sjukdom, 

förmodligen inte hade klarat av en omplacering i strikt arbetsrättslig mening. En sådan 

omplacering (som håller sig inom 29/29-principen och andra arbetsrättsliga principers ramar) 

sker ofta till ett jobb som liknar det tidigare arbetet, varvid arbetstagaren förmodligen inte kan 

utföra på grund av sin nedsatta arbetsförmåga.  
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 SOU 2006:86 s. 62 och Ryberg-Welander, Socialförsäkringsrätt, s. 242-245. 
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 I denna uppsats benämnt ”socialförsäkringsrättsliga regler” 
121 Westregård, De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv, s. 58. 
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Även om omplaceringen sker till ett mindre kvalificerat arbete, men som arbetstagaren 

faktiskt klarar av, så anser vi att detta låter som en rimlig uppgörelse under rådande 

omständigheter. Det är trots allt betydligt bättre för arbetstagaren än att bli arbetslös. Man får 

ha i åtanke att arbetsgivaren säkerligen inte har något intresse av att göra en sådan 

omplacering. Det bästa för arbetsgivaren vore ju förstås om arbetstagaren kunde utföra det 

jobb han eller hon anställdes för. Detta upplägg följer helt klart arbetslinjens riktning då 

socialförsäkringen i denna situation förespråkar rehabilitering och arbete framför bidrag.    

Vi har under arbetets gång insett att det uppstår en svår situation för alla inblandade 

parter när en arbetstagare drabbas av sjukdom. Grunden i förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare är att arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning mot att lön utbetalas. 

Denna utbytesrelation blir skadad när arbetstagaren får nedsatt arbetsförmåga och inte kan 

prestera i samma utsträckning som innan. Som analysen visar får dessa arbetstagare delvis 

sämre anställningsskydd och detta på grund av omständigheter som arbetstagaren inte själv 

har valt.  Frågan om hur sjukförsäkringen ska vara utformad och hur ansvaret ska vara 

fördelat på området är uppenbarligen en komplicerad fråga. 

 En annan komplikation som uppstår är att frågor som berör arbetstagare behandlas inom 

både socialförsäkringsrätten och arbetsrätten. Om socialförsäkringsrättens inblandning på ett 

icke önskvärt sätt påverkar arbetsrättsliga begrepp, som till exempel omplacering, så är det 

svårt för den sjuke arbetstagaren att göra något åt saken då frågan prövas i 

förvaltningsdomstolarna och inte i Arbetsdomstolen. Det blir med andra ord svårt att pröva 

frågan utifrån till exempel 29/29-principen. En omplacering som tydligt bryter mot de 

arbetsrättsliga reglerna om exempelvis geografisk omplacering är nu helt okej för att 

arbetstagaren i fråga är sjuk. Man kan tycka att det är en slags diskriminering av arbetstagare i 

sjukskrivning och rehabilitering och det är svårt att se att anställningstryggheten för de sjuka 

inte har urholkats i viss utsträckning. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi fått svar på de två frågeställningarna som 

uppsatsen utgick från. De socialförsäkringsrättsliga reglerna påverkar arbetsrätten på så vis att 

många arbetsrättsliga begrepp får en annan innebörd för sjuka arbetstagare, till exempel 

begreppet omplacering. Analysen har också visat att det blivit lättare för arbetsgivare att säga 

en sjuk arbetstagare till följd regleringen i rehabiliteringskedjan. 

 Vi hade en förhoppning om att kunna lägga fram ett eget förslag till förbättring av 

rehabiliteringsreglerna. Dock har vi insett att detta område är för omfattande för att på denna 

nivå kunna presentera ett sådant förslag. Området präglas av en komplex lagstiftning som 

innefattar många olika intresseavvägningar. Regeringen har ett intresse av att strama åt 

sjukskrivningsprocessen, kanske främst utifrån ett samhällsekonomiskt men också ur ett 

individuellt perspektiv. Arbetstagaren har ett intresse av att få ett drägligt liv även under en 

sjukperiod. I detta ligger att få stöd rent ekonomiskt men också genom att ges möjlighet till 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder, för att på så sätt kunna återgå i arbete.  

Vi slutar där vi började. I inledningen diskuterade vi att regeringen inte vill gå in och 

ändra i arbetsrätten. Man menar att det är upp till arbetsmarknadens parter att komma överens. 

Dock har vi i vår analys kunnat visa att detta inte är hela sanningen. Faktum är ju att den 

socialförsäkringsrättsliga regleringen har påverkat arbetsrätten och dess begrepp ”bakvägen”. 

Arbetsrätten har alltså genomgått en förändring på detta område utan att någon sådan 

förändring har varit uttalad. Arbetsrättsliga begrepp har helt plötsligt en annorlunda innebörd 

när en arbetstagare blir sjuk. 

Det är mycket som händer när en arbetstagare blir sjukskriven och man kan ha åsikter om 

huruvida den reglering som finns idag är bra eller inte. Många menar att pressen på den 

sjukskrivna blir allt för stor. Regeringen menar å sin sida att regleringen är nödvändig för att 

kunna effektivisera sjukskrivningsprocessen. Oavsett vad man tycker så är det väldigt svårt, 
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för att inte säga omöjligt, att reglera detta område på ett sätt som gör att alla parter blir helt 

nöjda. Därmed inte sagt att regleringen inte kan förbättras.  

Vad vi däremot kan slå fast efter denna analys är att anställningsskyddet faktiskt blir 

sämre för en sjuk arbetstagare jämfört med en frisk. Detta till följd av de 

socialförsäkringsrättsliga reglernas inverkan på arbetsrätten.  
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